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18 de junho de 2001.

Sr. Renato Guerreiro
Presidente
Conselho Diretor
Anatel
SAS-Q. 6-Bl. H – 6° Andar
70313-900  Brasília, DF
Brasil

Prezado Sr. Guerreiro,

Obrigado por permitir que a Zenith contribua com suas considerações e experiências em
resposta à solicitação de comentários da Anatel no âmbito da Consulta Pública No. 291
referente a televisão digital. É um momento de grande empolgação para o setor, à medida
que nos encaminhamos para a televisão digital, e fico contente em ver o Brasil assumindo
um papel de liderança mundial como fêz na televisão analógica no passado.

Tem havido muita discussão a respeito dos méritos técnicos de cada um dos sistemas
concorrentes e tenho certeza que V. Sa. terá ouvido muitas alegações e contra-alegações.
Entendemos que em muitas áreas existem diferenças fundamentais entre os sistemas, tais
como interferência em serviços analógicos existentes, e, em outras áreas, uma
convergência de características, tais como a capacidade de proporcionar recepção móvel.
De modo que, em última análise, para se fazer a melhor escolha é preciso adotar a visão
mais ampla possível das realidades técnicas e das oportunidades econômicas.

Conforme detalhado nos comentários anexos, o Padrão de Televisão Digital ATSC está
posicionado de modo singular para introduzir a era digital para  consumidores,
radiodifusores e fabricantes brasileiros. Desenvolvido especificamente para permitir a
prestação robusta de serviços HDTV e outros serviços de TV digital, tais como
multicasting e datacasting, em canais de 6 MHz, o padrão de TV digital ATSC é a
escolha certa para o Brasil tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista
técnico.

Realidades Técnicas

O Brasil deve escolher dentre três tecnologias dos melhores laboratórios do  mundo. Vale
reiterar como as diferenças dessas tecnologias afetariam o sistema de TV aberta do
Brasil. A promessa da tecnologia japonesa é apenas isso, uma promessa. O padrão
europeu é adequado para o contexto físico e o  modelo de radiodifusão europeus −
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territórios pequenos com poucas emissoras nacionais e espaçamento de canal de 8 MHz
−, mas não é adequado para atender às exigências de um sistema de radiodifusão do
tamanho e da complexidade da realidade brasileira.

Somente o ATSC atende às necessidades tecnológicas do Brasil, onde milhares de
radiodifusores disputarão o precioso espaço dentro do já congestionado espectro
eletromagnético a fim de alcançarem pelo menos tantos telespectadores na era digital
quanto alcançam no mundo analógico de hoje, com o “conduto” de dados mais aberto e
mais plenamente utilizável, aos mais baixos custos operacionais.

O sistema ATSC também possui a capacidade de se ampliar para acomodar aplicações
futuras, tais como aplicações móveis. Embora nossa opinião seja a de que o modelo de
radiodifusão móvel é repleto de riscos, nossos antecedentes são os de um ambiente de
mercado aberto, no qual precisamos atender às demandas do cliente para termos êxito.
Para tanto, estamos ampliando o atual padrão de modo a incluir modos adicionais para
suportar aplicações móveis, bem como outras aplicações futuras. Permita-me assegurar-
lhe ainda que, embora nem todas as aplicações futuras, além da aplicação móvel, sejam
conhecidas, estou confiante em que o padrão ATSC é suficientemente flexível e possui a
infra-estrutura correta para acomodar essas e outras necessidades ainda não definidas.

Oportunidades Econômicas

Igualmente importante, a adoção do padrão ATSC de 6 MHz por si só pode gerar
economias de escala suficientes nas Américas para o Brasil liderar a criação de um
mercado de TV digital de abrangência continental, com todos os benefícios inerentes que
isso trará para consumidores, fabricantes e radiodifusores. Contrariamente, o sistema
DVB de 8 MHz obrigaria os fabricantes brasileiros a produzir um sistema digital híbrido,
semelhante ao sistema PAL-M analógico que atualmente exclui o Brasil dos mercados de
exportação. O custo de um aparelho de televisão em cores PAL-M é aproximadamente
30% mais caro do que o de um produto NTSC comparável fabricado no México e
vendido no Chile. A seleção do sistema japonês ISDB manteria os fabricantes brasileiros
fora do mercado digital por, no mínimo, mais dois a três anos, e, então, os obrigaria a
concorrer com fabricantes japoneses já bem estabelecidos.

Mas talvez ainda mais importante seja um exame do clima econômico que os sistemas
criam. Graças ao sistema ATSC, está ocorrendo uma revolução econômica e novas
empresas estão começando a aproveitar as novas possibilidades proporcionadas pela
televisão digital. As empresas de datacasting (difusão de dados), por exemplo, estão
pagando um valor substancial aos radiodifusores  para transmitirem sinais, enquanto
outras empresas estão criando produtos de hardware e software para venderem tanto a
consumidores quanto a radiodifusores.

Pela primeira vez em muito tempo, um setor que tem cinqüenta anos de idade está se
comportando como se fosse recém-criada. Acreditamos que tudo isso é resultado direto
da adoção do padrão ATSC. Esperamos que o seu país se somará a nós, não para
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fomentar ainda mais nossa revolução, mas sim para criar o mesmo clima e os mesmos
benefícios em seu próprio país, ao mesmo tempo em que aproveita o progresso que já
alcançamos. Quando examinamos os outros sistemas e a abordagem de mercado fechado
em que se originaram, é difícil entender como eles poderiam criar o dinamismo
econômico interno a que o Brasil tanto faz jus.

Ouvimos muitas das promessas de fábricas e investimentos econômicos que decorreriam
se selecionado este ou aquele sistema e acreditamos que um certo nível de investimento
ocorrerá independentemente de sua escolha. Porém, somente o sistema ATSC criará um
clima econômico vibrante e auto-suficiente que beneficiará o Brasil no longo prazo.
Além disso, incentivamos o Brasil a afirmar a legítima liderança que lhe cabe na
definição dos rumos futuros da televisão digital. Quer seja por meio da CITEL, quer do
ATSC ou de outros foros apropriados, antecipamos com interesse a oportunidade de
colaborar com os senhores a fim de atender às demandas de toda a região das Américas.

Em síntese, com base em suas raízes no livre mercado, o padrão ATSC continuará a
evoluir de modo a atender às necessidades do mercado, em constante mudança.
Acreditamos que o Brasil está posicionado de modo singular para ajudar a impulsionar
essa evolução e diversidade no padrão de TV digital para a região das Américas. Estamos
prontos para trabalhar com seus especialistas a fim de assegurar esse êxito e
permanecemos comprometidos a fazer tudo o que nos for possível para respaldar o
processo decisório no que tange à TV digital e à rápida implementação do serviço de TV
digital no Brasil.

Atenciosamente,

Richard M. Lewis
Vice-presidente Sênior
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O PADRÃO ATSC/8-VSB OFERECE
 A MELHOR OPÇÃO PARA O BRASIL

Zenith Electronics Corporation

Ao longo dos últimos três anos, a Zenith Electronics Corporation tem firmemente
dedicado tempo e envidado esforços no sentido de proporcionar informações e responder
a todas e quaisquer questões que tenham surgido durante o processo decisório referente
ao futuro da televisão digital em seu grande país. É no mesmo espírito de compromisso e
dedicação que temos o prazer de contribuir com nossas considerações e experiências em
resposta à solicitação da ANATEL por comentários no âmbito da Consulta Pública No.
291 referente à televisão digital.

Fundada em 1918 e há muito uma líder em tecnologias de produtos eletrônicos de uso
comercial, a Zenith Electronics Corporation sempre esteve muito envolvida com a
televisão digital, antes mesmo de ela se tornar digital. Em 1987, a Zenith foi o primeiro
fabricante convidado a participar do seleto grupo da Federal Communications
Commission (FCC) dos EUA conhecido como Comitê Consultivo sobre Serviços de
Televisão Avançados (Adivosry Committee on Advanced Television Service - ACATS),
criado para emitir recomendações sobre um padrão de televisão de alta definição
(HDTV).

A Zenith desenvolveu uma das 22 propostas originais apresentadas ao ACATS em 1988 e
foi pioneira no uso dos chamados canais “tabu” e do modelo de negócios simulcast
(transmissão simultânea) adotado pelos Estados Unidos em 1990 para a transição para a
televisão digital. Ainda mais importante é o fato de a Zenith haver desenvolvido o
sistema de modulação digital vestigial sideband (VSB), que foi selecionado pela Grand
Alliance de HDTV em 1993 e recomendado pelo ACATS em 1995, após extensos testes
e avaliações de sistemas concorrentes. A FCC adotou a modulação de transmissão 8-VSB
da Zenith em 1996, preparando o terreno para a primeira implementação de televisão
digital no Ocidente.

Como um dos principais atores mundiais na área de televisão digital, a Zenith
compartilha sua experiência com o Brasil na esperança de assegurar que esteja disponível
o máximo de informação possível, de modo que o Brasil possa tomar uma decisão bem
informada acerca do padrão de TV digital que melhor atende às necessidades e
circunstâncias do país. Naturalmente, confiamos em que o Padrão ATSC/VSB oferece a
melhor escolha ao Brasil por várias razões de ordem econômica, técnica e social.

Estamos certos de que o mesmo vale para toda a região das Américas e vemos o Brasil
bem posicionado para desempenhar um papel central no sentido de fomentar o
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estabelecimento de um padrão de TV digital de alcance continental e o desenvolvimento
de um mercado de TV digital em toda a região das Américas. A adoção do Padrão
ATSC/8-VSB no Brasil preparará o caminho rumo a um único padrão continental de TV
digital, gerando significativas oportunidades de exportação e economias de escala para
países fabricantes como o Brasil e reduzindo os preços ao consumidor de uma variedade
mais ampla de produtos de qualidade para consumidores e emissoras no Brasil e, com
efeito, em toda a região.

Os Benefícios de um Padrão Continental

Não existe qualquer dúvida de que o estabelecimento do primeiro mercado continental de
TV digital do mundo beneficiará consumidores, fabricantes e radiodifusores em toda a
região das Américas. Todos os fabricantes desfrutarão das maiores oportunidades que um
padrão em comum trará, a começar pela exaltada base de fabricação de Manaus, que tem
sido privada de um mercado de exportação significativo desde a seleção do sistema PAL-
M como padrão híbrido de televisão em cores para o Brasil há várias décadas.

As emissoras e os consumidores desfrutarão dos benefícios de um vasto mercado
regional, bem como de maior acesso a uma gama mais ampla de produtos de qualidade a
preços consideravelmente mais baixos. Na América do Norte, já existem mais de 250
produtos de TV digital no mercado, fornecidos por pelo menos 28 grandes fabricantes.
Desde o final de 1998, os preços desses produtos caíram 50% e deverão cair mais 50% ao
longo dos próximos dois anos. Os preços dos produtos de radiodifusão digital também
estão caindo drasticamente, à medida que mais de 1.500 estações de televisão locais nos
EUA se preparam para a radiodifusão digital ao longo do ano que vem. Atualmente, 195
estações de televisão digital estão no ar, transmitindo para mais de 68% dos domicílios
americanos em 65 áreas metropolitanas. Na verdade, as redes nacionais estão oferecendo
mais de 100 horas de programação semanal. Em particular, toda a programação do
horário nobre da CBS atualmente é transmitida digitalmente e a rede anunciou seus
planos de iniciar a radiodifusão digital de sua programação diurna.

Com a adoção do ATSC, o Brasil tem a oportunidade ímpar de capitalizar sobre esse
mercado de grandes dimensões e em franca expansão e aproveitar a já efetiva queda dos
preços para entrar no mercado de TV digital num ponto mais baixo da curva de custos e,
assim, oferecer uma melhor seleção de produtos de melhor qualidade a preços mais
baixos a consumidores e emissoras do Brasil.

Além disso, à medida que o ritmo da demanda se acelerar, a variedade de produtos de uso
comercial e profissional será ampliada, enquanto os preços continuarão a cair, e cabe
ressaltar que a demanda por TV digital está seguindo um ritmo bastante rápido. Uma
comparação entre o ritmo das vendas iniciais de receptores e outros produtos
relacionados para televisão em cores, satélite e televisão digital nos Estados Unidos
ilustra nitidamente a dinâmica do emergente mercado de TV digital (ver tabela 1 abaixo).
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Tabela 1:  Comparação das vendas nos EUA durante os quatro primeiros anos da
introdução da TV digital (milhares)

Não existe qualquer dúvida de que a entrada de fabricantes brasileiros no mercado ATSC
impulsionará ainda mais a transição geral em toda a região das Américas. Isso fará com
que os preços caiam ainda mais rapidamente na região e, mediante a maior concorrência,
aperfeiçoará drasticamente a qualidade e a variedade das futuras gerações de produtos.
Os consumidores brasileiros desfrutarão de produtos menos caros e de qualidade superior
se os fabricantes brasileiros estiverem produzindo para um maior número de
consumidores; ou seja, para um mercado que se estende para além das próprias fronteiras
do Brasil. Em termos simples, tudo se resume a economias de escala.

Após dois anos na transição para o serviço de TV digital, o mercado americano oferece
uma impressionante variedade de produtos para recepção de radiodifusão de TV digital,
inclusive set-top boxes, monitores HDTV, receptores HDTV integrados, cartões plug-in
para computadores e, recentemente, receptores SDTV integrados. Embora o advento da
HDTV pareça estimular uma maior demanda por telas maiores, a verdade é que os
consumidores terão acesso a aparelhos de TV digital comparáveis à variedade de
aparelhos de televisão analógica de hoje em termos de tamanho, características e preço.
Além disso, com o equipamento ATSC, os receptores de TV digital mais simples e mais
baratos produzirão uma imagem SDTV mesmo quando encontrarem um sinal HDTV, ao
contrário do equipamento DVB-T, cuja tela ficará escura, sem imagem.

Além dessa capacidade de “decodificação universal de formatos” a tecnologia de
televisão digital do ATSC oferece qualidade de imagens e de som significativamente
melhor, programação de vídeo muito mais extensa, bem como toda uma nova gama de
serviços de informação, inclusive transmissão de conteúdo para Internet, datacasting
(difusão de dados) e capacidades interativas que contribuirão para proporcionar mais
plenamente os benefícios da era da informação a todos os brasileiros.

Modelos de Negócio

Considerando que as empresas de satélite e cabo − as principais concorrentes da
radiodifusão terrestre − estão acelerando a digitalização de seus próprios sistemas, a
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viabilidade da radiodifusão da televisão aberta está em risco. O modelo de negócio
tradicional de radiodifusão terrestre que tem funcionado tão bem para as estações de
televisão analógica em todo o mundo − transmissão de uma grade fixa de programas aos
domicílios − não é mais adequado para assegurar a competitividade das emissoras no
novo milênio. Em decorrência disso, as emissoras em todo o mundo estão se voltando
para a tecnologia digital como meio de oferecer uma variedade de serviços novos e
inovadores.

Mobilidade

À medida que vários modelos de televisão digital são explorados e as emissoras
procuram novas fontes de receitas para ajudar a cobrir os custos da transição para a
televisão digital, algumas têm se concentrado excessivamente na radiodifusão móvel. O
desejo pela radiodifusão móvel está surgindo, mas os verdadeiros aspectos econômicos
desse tipo de serviço ainda são desconhecidos. Com efeito, a não ser como cavalo-de-
Tróia para aqueles que usam suas franquias de televisão para invadir o mercado de
telefonia celular, a radiodifusão de televisão móvel não é uma idéia lucrativa. A
concorrência por parte de concorrentes internos à indústria de telefonia será violenta e o
custo da criação das infra-estruturas celulares necessárias será elevado. Além disso,
haverá um conflito inerente entre fazer o que as emissoras fazem melhor − oferecer
serviços de alta largura de banda (HDTV, multicasting e datacasting) a todo o público −
e prestar serviços de radiodifusão móveis a taxas de dados muito baixas a um pequeno
subconjunto de consumidores.

Infelizmente, alguns observadores chegaram a crer que outros padrões (DVB e ISDB)
oferecem uma solução móvel para recepção de vídeo. O fato é que eles não possuem um
sistema de recepção móvel. O que têm é uma demonstração cuidadosamente preparada
que exibe recepção móvel, com base em um sacrifício significativo da taxa de dados e
realizadas em condições de linha de visão mantidas sob vigilante controle. Além disso, é
consenso geral que a recepção de vídeo móvel a uma baixa taxa de bits em áreas urbanas
somente é possível usando-se múltiplos transmissores (isto é, um sistema celular). Tal
sistema é extremamente caro e não existe um modelo de negócio viável para a recepção
móvel.

Não obstante seus atuais méritos comerciais, a Zenith tem realizado demonstrações
móveis semelhantes às do DVB e ISDB. Usando, por exemplo, o  2-VSB, demonstramos
com êxito a possibilidade de recepção móvel em São Paulo no ano passado. Entretanto,
da mesma forma que com os outros padrões, a recepção móvel confiável não pode ser
sustentada quando o sinal cai abaixo do limiar de recepção confiável, o que acontece com
muita freqüência em ambientes urbanos, não-controláveis, no mundo real.

No entanto, em resposta ao maior interesse pela recepção móvel − inclusive interesse por
parte do Brasil − a Zenith está desenvolvendo uma série de aperfeiçoamentos
tecnológicos compatíveis com versões anteriores do VSB que permitirão melhorias
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adicionais na recepção interna (indoor) portátel e por pedestres. Além disso, estamos
trabalhando em uma abordagem celular muito promissora para a recepção móvel. Como
pragmatistas, não sugerimos que o ambiente tradicional das emissoras (isto é, uma única
torre) seja suficiente para transmitir um sinal de TV digital sustentado para veículos em
movimento. Ao contrário, estamos experimentando com um sistema que, a exemplo de
qualquer sistema móvel viável, dependeria do estabelecimento de uma configuração
celular de torres por todas as áreas alvo, principalmente nas cidades. Entretanto, até a
presente data, não vimos qualquer interesse comercial por um sistema móvel.

Datacasting (Difusão de Dados)

Com vista à consecução do mesmo objetivo (isto é, novas fontes de receita) que algumas
emissoras brasileiras acreditam poder alcançar com a radiodifusão móvel, as emissoras
norte-americanas estão explorando com êxito o lucrativo potencial dos novos serviços
digitais reais e em operação, tais como HDTV, multicasting e datacasting. Elas estão
implementando novos serviços que utilizarão as ondas do ar para distribuir toda a ampla
gama de serviços eletrônicos que a Internet introduziu, além de muitos outros. Ao
alavancar a característica ímpar do meio ao permitir a transmissão de uma parte para
muitas, as empresas de datacasting estão estabelecendo redes de distribuição digital que
usam transmissores das estações de TV locais para transmitir conteúdo multimídia
diretamente para computadores, set-top boxes e, em última instância, para quaisquer
outros dispositivos de recepção, tais como câmeras de vídeo de uso pessoal, consoles de
jogos e dispositivos MP3.

Graças ao conduto sem fio confiável de 19,3 Mbps do ATSC, os modelos de negócio
para datacasting estão atraindo forte apoio, recursos financeiros efetivos, compromissos
de propaganda e compromissos de transmissão de taxas de bits de longo prazo por uma
razão válida. O datacasting permite que as provedoras de conteúdo driblem os gargalos e
as limitações inerentes às redes de telecomunicações e de cabo de modo a disponibilizar
grandes quantidades de informação e conteúdo a uma fração do custo atual.

As emissoras estão entusiasmadas porque o datacasting é um serviço novo e diferente
que potencializa seus modelos de negócio já comprovados, permite-lhes entrar no
mercado muito lucrativo de transmissão de conteúdo a partir de uma posição sólida, ao
mesmo tempo em que continuam a fazer aquilo que sabem fazer melhor: radiodifusão
pelas ondas do ar para grandes públicos. Por sua vez, as novas fontes de receita e a mais
ampla oferta de programação e conteúdo que a tecnologia digital permite aumentará
substancialmente a competitividade dos radiodifusores terrestres diante da dura
concorrência por parte dos segmentos de cabo e satélite.

Para os consumidores, o datacasting tornará a recepção de conteúdo digital tão rápida e
tão fácil quanto assistir televisão. Antes do final de 2001, os telespectadores americanos
estarão recebendo conteúdo e serviços de Internet, aplicações interativas, milhares de
CDs ou centenas de DVDs diariamente, no modo aberto, ao mesmo tempo em que
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desfrutarão de programação HDTV de alta qualidade (ver figura 2). É importante ter
presente que o ATSC presta esses novos serviços interativos simultaneamente com
programação HDTV e SDTV. Na verdade, a Anatel não deveria permitir que os
consumidores e as emissoras brasileiros fiquem para trás em se tratando de HDTV. É
importante ter presente que o Padrão ATSC é o único padrão de televisão digital so
mundo que opera em 6-MHz e que foi implementado com êxito, além de ser o único
padrão que, comprovadamente, em condições do mundo real, proporciona programação
plena de alta definição, bem como aplicações multicasting e datacasting.

Gerenciamento do Espectro

Além de suas vantagens significativas com relação à capacidade de taxa de dados e
rejeição de interferência, os estudos continuam a confirmar a cobertura de sinal superior
do ATSC. A modulação 8-VSB proporciona maior garantia de que uma área de serviço
de uma estação de TV digital será de um modo geral igual ou maior do que sua área de
serviço analógico. Isso significa que o 8-VSB permite às emissoras alcançar o número
máximo possível de telespectadores. Em contraste, é incrível o número de telespectadores
que as estações de TV digital perdem usando um sinal COFDM por causa da
interferência ou da capacidade de cobertura mais baixa. Um estudo realizado na Cidade
de Nova Iorque, por exemplo, evidenciou que o uso do COFDM resultou na perda de
1.970.000 telespectadores em comparação com o VSB. A adoção do ATSC/VSB também
permitirá que a Anatel utilize o espectro de modo muito mais eficiente, uma consideração
de suma importância que ajudará a determinar o sucesso da TV digital e de outros
serviços de telecomunicações no Brasil.

Algumas Considerações Técnicas

O sistema ATSC/VSB proporciona capacidade de cobertura bruta muito melhor. Os
sistemas COFDM concorrentes exigem mais de duas vezes a potência de transmissão
para alcançar a mesma cobertura e o mesmo número de telespectadores. Isso, por sua vez,
significa duas vezes mais interferência nos atuais sinais de televisão analógica, o que
dificulta muito mais a tarefa de encontrar alocações adequadas para canais de TV digital
num espectro lotado dedicado a transmissões de televisão. Além disso, os sistemas
COFDM exigem um nível de potência de transmissor mais alto para entregar a mesma
potência média (uma relação pico−média mais alta). Em decorrência disso, as emissoras
teriam de adquirir transmissores que são pelo menos quatro vezes mais potentes, o que
acarretaria custos de aquisição e operação muito mais elevados. Em um momento em que
países tais como Estados Unidos, Brasil e outros estão enfrentando difíceis circunstâncias
energéticas, essa vantagem assume importância ainda maior.

Considerações Finais

O Brasil deve escolher entre três tecnologias dos melhores laboratórios do mundo. Vale
reiterar como as diferenças dessas tecnologias afetariam o sistema de televisão aberta do
Brasil. A promessa da tecnologia japonesa é apenas isso, uma promessa. O padrão
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europeu é adequado para o contexto físico e o modelo de radiodifusão europeus −
territórios pequenos com apenas algumas poucas emissoras nacionais, transmissores de
baixa potência e espaçamento de canal em 8-MHz −, mas não é adequado para as
exigências de um sistema de radiodifusão do tamanho e da complexidade do brasileiro.
Somente o ATSC atende às necessidades econômicas e tecnológicas do Brasil, onde
milhares de radiodifusores disputarão o precioso espaço dentro do já lotado espectro
eletromagnético para alcançarem pelo menos tantos telespectadores na era digital quantos
alcançam no mundo analógico de hoje, com o “conduto” de dados mais aberto e mais útil
possível, e com os mais baixos custos operacionais.

Somente a adoção do padrão ATSC de 6-MHz pode gerar economias de escala
suficientes nas Américas para o Brasil liderar a criação de um mercado continental de TV
digital, com seus benefícios inerentes para consumidores, fabricantes e radiodifusores.
Contrariamente, o sistema DVB de 8-MHz obrigaria os fabricantes brasileiros a produzir
um sistema híbrido, semelhante ao sistema PAL-M analógico que atualmente exclui o
Brasil dos mercados de exportação de hoje. O custo de um aparelho de TV em cores
PAL-M hoje é aproximadamente 30% mais caro do que um produto NTSC comparável
fabricado no México e vendido no Chile. A seleção do sistema Japonês ISDB excluiria os
fabricantes brasileiros do mercado digital por pelo menos dois a três anos mais e, então,
os obrigaria a concorrer com fabricantes japoneses já bem estabelecidos.

Como a indústria de televisão do Brasil pode ter êxito na era digital? Fazendo o que as
emissoras fazem melhor: atendo-se a seu negócio central de satisfazer às necessidades
reais de seus telespectadores. É por isso que o ATSC foi adotado na América do Norte:
porque proporciona a melhor combinação de cobertura, proteção contra interferência,
eficiência em termos de custo, eficiência na utilização do espectro e flexibilidade para
permitir que todas as estações de televisão veiculem mais entretenimento e informação a
seus telespectadores, ao mesmo tempo em que lançam novos serviços que geram receita.
Com o padrão ATSC, o Brasil, também, desfrutará desses mesmos benefícios − e de
outros, à medida que a tecnologia e os modelos de negócio continuam a evoluir e as
emissoras concentram-se naquilo que sabem fazer melhor: ser emissoras.

Com base em suas raízes em um mercado livre, o padrão ATSC continuará a evoluir para
atender às necessidades do mercado em constante mudança. Acreditamos que o Brasil
está posicionado de modo singular para ajudar a impulsionar essa evolução e diversidade
no padrão de televisão digital para a região das Américas. Estamos prontos para trabalhar
com seus especialistas a fim de assegurar esse êxito e permanecemos comprometidos a
fazer tudo o que nos for possível para respaldar o processo decisório sobre a televisão
digital e a rápida implementação dos serviços de TV digital no Brasil.


