
Cada um por si
Radiodifusores eTV por assinatura seguem caminhos separados na oferta
de alta definição e interatividade.

O
s primeiros celulares eram
verdadeiros tijolos e
custavam até US$ 20 mil.
Os primeiros DVD players
custavam R$ 2 mil e não

tinham uma série de funções que têm
hoje. Um TV de plasma que custava R$
15 mil há dois anos hoje custa pouco
mais de R$ 4 mil. Todos seguiram um
padrão da indústria de eletrônicos de
consumo: chegaram primeiro aos
"early adopters", indivíduos de classes
A ou B, ávidos por tecnologia. Em
seguida, com os ganhos de escala e
tecnologia, vão ficando melhores e
mais baratos, até se popularizarem.

Com a TV digital deve acontecer a
mesma coisa. Os primeiros set-top
boxes devem chegar ao mercado
custando em torno de R$ 700, um
valor salgado para boa parte da
população. Os primeiros a adquiri-los
serão usuários das classes A e B,
mesmo porque são aqueles que já
compraram monitores widescreen
para usufruir da novidade.

Acontece que estes indivíduos
recebem hoje, em grande parte (80%
na classe A e 25% na classe B), seus
sinais de TV via cabo ou DTH. É onde
a coisa complica. Durante todo o
processo de desenvolvimento do
sistema brasileiro de TV digital,
debateu-se muito a modulação, o
vídeo, o software, mas não
chegou-se a um modelo
que contemple este
assinante de cabo e DTH.
O que deixa no ar uma
questão: esse assinante
quer ter mais uma caixinha
em cima da TV?

"Estou acompanhando
a questão da TV digital com
muita expectativa.
Inicialmente, esperava-se

que as caixas para recepção da TV digital
aberta chegassem muito baratas, e até
fiquei entusiasmado, porque na nossa
experiência, caixa digital é sempre uma
coisa cara. Agora a indústria já está
dizendo que não consegue vender por
menos de R$ 700", diz José Felix, diretor
de operações da Net Serviços, maior
operadora nacional de cabo.

"Na nossa cabeça, a TV digital começa
por quem tem dinheiro, que são
os assinantes de TV paga. Essa
não é, contudo, a opinião da TV
aberta. Também acho que
contribui contra o ganho de

"Haverá espectro no
cabo para o sinal HD de
todas as redes abertas?
Acho que não."
Virgílio do Amaral, da TVA

escala o fato da TV digital aberta ser
lançada lentamente, capital por capital.
E quanto mais devagar for, mais caro
sai", conclui o executivo.

Um radiodifusor profundamente
envolvido nos debates do Fórum do
SBTVD admitiu que não existe o set-
top de baixíssimo custo: "Seria
impossível, qualquer que fosse o
padrão, chegar em um set-top a
R$ 100. Isso não existe nem na
Europa. O preço ótimo, depois da
estabilização do mercado, deve ficar
na casa de US$ 100", afirmou. "Preço
é livre. Quem vai decidir se é caro ou
não é o consumidor e a competição
entre as empresas. Tudo começa com
um preço mais alto, e depois vai
caindo", diz o executivo. Mas
aproveita para espetar a política do
governo: "houve um erro estratégico:
os benefícios para a produção de set-



tops foi dado para os
fornecedores da região de
Manaus. Só que são
fornecedores de TVs que
trabalham lá, e eles não
querem vender set-tops,
querem vender as TVs
com o sintonizador de TV
digital. Os fabricantes de
set-tops estão fora de
Manaus, onde não há
benefício", conclui.

"No dia 2 de dezembro, qual será a
massa de usuários que podem receber
alta definição? O set-top digital para W
aberta deve ser caro, e mesmo quem
comprar, terá que ter uma tela em alta
definição. E a maior parte das telas de
LCD e plasma vendidas nos últimos
anos não está pronta para a alta
definição. Acho que deve haver menos
de 3 mil com capacidade real de alta
definição no mercado", conta Virgílio
Amaral, diretor de tecnologia da TVA.
"Hoje, quem consome televisão em
televisores grandes, tem W por
assinatura. Nas grandes cidades,
antena externa é coisa do passado, e
ninguém mais aceita ter uma antena
interna. As pessoas vão voltar atrás
para receber o sinal da W digital
aberta?", questiona.

"Está claro que a TV por assinatura
está seguindo um caminho e que a TV
aberta está seguindo outro em relação
à digitalização e à alta definição. Fui
algumas vezes no Fórum de TV Digital,
mas o caminho deles é muito diferente.
O setor de TV paga tem influência nula
na definição dos padrões para TV
aberta. São duas indústrias com
pensamentos diferentes. Mas será que
o consumidor inicial será diferente?",
questiona Felix, da Net.

"Esta discussão não
cabe ao Fórum. São as
empresas do setor que têm
que chegar a um acordo",
disse a TELA VIVA Roberto
Franco, presidente do
Fórum SBTVD.

Na mesma linha vai
Fernando Bittencourt,
diretor de engenharia da
TV Globo. "Estamos

"Quem receber o sinal
pelo ar terá uma qualidade
melhor que a do cabo."
Fernando Bittencourt, da TV Globo

fazendo a nossa parte, que é
botar o sinal digital no ar. Vai
ficar muito evidente que todo o
mundo terá o sinal, pelo ar e com
qualidade", diz. Bittencourt não
se diz preocupado com a

recepção do sinal pelos assinantes de cabo e
DTH. "É uma preocupação relativa, porque o
sinal vai estar no ar e quem quiser poderá
receber. Pela primeira vez, aliás, teremos
uma situação inversa: quem receber o sinal
pelo ar terá uma qualidade melhor que a do
cabo. Para nós, está resolvido", conclui.

A história não é nova. Uma das
dificuldades da disseminação da TV digital
aberta nos EUA nos primeiros anos foi
justamente a falta de integração com a W
paga. Mas Walter Duran, diretor da Philips e
membro do Fórum do SBTVD, acredita que

abertos e sua exibição nos monitores
de TV, sejam os antigos ou os mais
modernos (até que a indústria produza
Ws com receptores integrados).

Como não há integração entre os
sistemas, o assinante de cabo que
quiser ver novela ou futebol em alta
definição precisará de mais uma
caixinha, mais um controle remoto,
uma antena...

Haverá alternativa se as operadoras
de cabo e satélite colocarem em seus
sistemas os sinais HD, mas isso
implicará também a troca do set-top do
assinante (os atuais não recebem alta
definição, mesmo os digitais), e ainda
assim, serviços como a interatividade
podem não funcionar.

O set-top (avulso) traz ainda outros
problemas. Como explica José Felix, da
Net: "Imagina o risco que a TV aberta
corre de colocar um set-top no
mercado e depois fazer todo mundo ter
que comprar um segundo set-top. É
um risco para o usuário, um risco até

O ASSINANTE DE CABO QUE QUISER VER NOVELA OU FUTEBOL
EM ALTA DEFINIÇÃO PRECISARÁ DE MAIS UM SET-TOP.

a situação aqui é diferente. "Nos Estados
Unidos apenas 10% dos lares recebe a W
digital aberta. Lá quem comanda a
penetração do HD é o cabo, não a televisão
aberta. Já no Brasil, a realidade é invertida:
apenas 10% recebem o sinal da TV aberta
pela TV por assinatura. Haverá um
incremento de qualidade para 90% da
população. A TV por assinatura não é
apenas qualidade de imagens, mas uma
maior oferta de conteúdo. Mas a melhor
qualidade de imagem da W aberta vai gerar
alguma disputa, o mercado vai se
reorganizar", diz Duran.

Caixas empilhadas
O problema é o set-top box, a

caixinha conversora que
permitirá a recepção dos sinais

"Para nós, a TV digital começa
por quem tem dinheiro,
que são os assinantes
de TV paga. Essa não é a
opinião da TV aberta."
José Felix, da Net Serviços

para a TV a cabo, porque o nosso
assinante vai certamente comprar a
caixinha e vai achar ruim se for uma
caixa diferente da que ele usa para o
cabo. Por exemplo, o usuário que
compra, por R$ 300, uma caixa sem
acesso condicional, sem interatividade
e sem nada. Daqui a um ano, essa
caixa está ultrapassada, e aí como é
que faz? Troca de novo? No caso da W
por assinatura, a gente investe para
trocar as caixas dos assinantes. No
caso da TV aberta, é por conta do
usuário", conta, e completa: "Eu tenho
esse problema com as minhas caixas
digitais. As primeiras que foram
entregues não conseguem fazer
interação com o cable modem, nem
servem para alta definição".

Mesmo alguns broadcasters
reconhecem que o set-top pode ser um
problema. "A dificuldade do
lançamento (da TVdigital) em
dezembro será o set-top, mas isso
nunca foi discutido", conta José
Marcelo Amaral, diretor de tecnologia



da Rede Record. Segundo ele, que faz
parte do módulo de Mercado do Fórum
de TV Digital, houve sim uma preocu-
pação estratégica de implantação, com
o mapeamento dos principais
consumidores, e que as emissoras,
juntamente com os fabricantes e
varejistas, buscarão formas de facilitar
a venda dos receptores. Mas será um
esforço "institucional", conta Amaral.
Ou seja, nada de subsídios.

Enquanto isso ele diz que o
assinante de TV terá que conviver
mesmo com dois receptores, dois EPGs
(guias eletrônicos de programação),
dois controles remotos etc. "No futuro,
apostamos que a TV com receptor
integrado resolva isso", conclui.

Outro diretor de uma importante
emissora se queixa da falta de inte-
gração. "Não podia ter sido feito assim
(sem envolvimento das operadoras de
cabo). Tínhamos que ter pressionado
as operadoras para implantar a W
digital com a gente. Eles também se
equivocaram, porque os set-tops
digitais não têm HD. Agora terão que
trocar para oferecer o serviço", diz.

A fonte lembra a briga entre TV
aberta e paga nos EUA, como um
alerta para o que pode acontecer aqui:
"Lá, o cabo fazia um downgrade no
sinal das Ws abertas, para fortalecer o
conteúdo pago". Outro importante
executivo de uma grande emissora vai
na mesma linha: "Quando as TVs
abertas entrarem com os sinais
digitais, haverá sem dúvida uma
disputa com o cabo pela qualidade de
serviços. Hoje os sinais digitais das
operadoras de cabo, por exemplo,
abusam da compressão".

Para Bittencourt, da Globo, os
operadores de cabo subestimaram a
velocidade de implantação
da TV digital. "Eles
(operadores) já deviam
estar com isso resolvido.
Tinham que ter HDTV há
muito tempo". E já alerta:
"Quem quiser levar nosso
sinal HD terá que usar a
mesma compressão que vai
ao ar. Não permitiremos
uma compressão maior."

"A melhor qualidade de
imagem da TV aberta vai

gerar alguma disputa."
Walter Duron, da Philips

Caixa única
No início dos debates sobre a

TV digital, aventou-se a
possibilidade de se criar uma
caixa única, que integrasse todos
os sinais, abertos e pagos, para
atender ao mercado assinante de TV e
ajudar a disseminar e baratear a TV digital.
A idéia foi sempre rechaçada pela TV
aberta, sob a alegação de que isto seria uma
discriminação com o público não assinante.

Para Moris Arditti, diretor da Gradiente,
esta seria uma boa solução, que está no
horizonte tecnológico da empresa, mas que
depende, hoje, de uma vontade dos
operadores de cabo para acontecer. "Não é
uma coisa complexa, mas é cara. Eu só vou
produzir se houver uma encomenda de um
operador, mas até agora não fui procurado

não estar nos pacotes da
TV paga", reflete Virgílio
Amaral, da TVA.

Soluções individuais
Enquanto essa caixa

única não vem (e deve
demorar a aparecer), as
operadoras de cabo se
preparam para oferecer,
de alguma maneira, o
serviço a seus assinantes.

O DTH nasceu 100% digital e o cabo
vem digitalizando sua base em ritmo
acelerado. Mas os recursos, na maioria
dos casos, são limitados. Há poucos
aplicativos interativos, e virtualmente
nenhuma experiência em alta
definição, exceto a feita pela TVA, em
parceria com a Gradiente e a Band, na
Copa de 2006.

"Da nossa parte, o que estou
fazendo é dotar a Net de freqüências e
largura de banda suficiente para levar
sinais digitais em alta definição se isso

MESMO NA TV PAGA HÁ POUCOS APLICATIVOS INTERATIVOS,
E VIRTUALMENTE NENHUMA EXPERIÊNCIA EM ALTA DEFINIÇÃO.

por nenhum". "Gostaria que os assinantes
de cabo fossem nossos clientes de
receptores, mas de qualquer forma não
estão excluídos, porque também vão
comprar o set-top (da W aberta)", diz.

"Acho que a idéia de um set-top único é
tecnicamente viável, mas cada vez menos.
Hoje já são padrões tecnológicos diferentes.
A parte de middleware é diferente, o EPG,
as aplicações, tudo está caminhando em
caminhos separados entre a W paga e a W
aberta. O cenário mais provável é que
tenhamos, em um primeiro momento, set-
tops separados para diferentes serviços.
Depois, se houver entendimento entre as

TVs por assinatura e as
emissoras abertas, os canais em
HD dos broadcasters poderão ou

"O cenário mais provável
é que tenhamos, em
um primeiro momento,
set-tops separados para
cada serviço."
Moris Arditti, da Gradiente

for preciso. E temos já desenhado o
nosso projeto para oferecer canais
pagos em alta definição. Existe muito
conteúdo disponível, são mais de 150
canais. O problema é o custo de traze-
los para o Brasil e adaptar. Então, a
nossa estratégia pode incluir ou não
os canais das redes abertas", conta
José Felix. E continua: "Como
qualquer coisa que a gente ofereça,
isso tem que se pagar de alguma
forma. Não dá para dizer para o
usuário que ele terá que pagar por
uma nova caixa. Teremos que dar
essa caixa com alta definição para ele,
em troca de fidelidade, e fazê-lo
migrar para um novo pacote. Não é
como a TV aberta, onde o custo da
migração é totalmente do usuário".

Assim, o assinante que não quiser
acumular caixinhas na TV terá que
aguardar a política de sua operadora
para a alta definição. "Eu tenho uma
estratégia para alta definição. O que eu
posso dizer é que ela não é uma
prioridade agora. Por enquanto, quero >
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matar a minha curiosidade
e ver como o set-top box
para TV digital aberta vai
se resolver. Acho que ou a
indústria tem uma carta na
manga ou vão ter que
correr muito para acabar
isso até dezembro. E se
sair, daqui a um ano não
vai servir para nada",
conta Felix, da Net. E
explica: "A TV por assinatura tem
pouca banda disponível para levar
muitos canais em alta definição. Claro
que dá para fazer, e nós inclusive já
temos isso rodando, em caráter de
testes, desde a Copa do Mundo de
2006. Conseguimos colocar no
máximo quatro canais em um canal
analógico com MPEG-4. Acho que os
custos de reconversão não serão muito
pesados porque espero que a gente
consiga pegar o sinal direto das
emissoras, como fazemos hoje com a
maior parte dos sinais analógicos."

"As operadoras de W por
assinatura têm um problema, que é o
fato de que as emissoras de TV aberta
trabalharem com 12 Mbps por canal.
Com isso, acho que vamos conseguir
colocar só dois sinais HD em um canal.
Haverá espectro no cabo para o sinal
HD de todas as redes abertas? Acho
que não", conta Virgílio, da TVA.
"Outra coisa é que o set-top atual da
TV a cabo digital não serve (para HD).
Quem quiser alta definição, terá que
ter outro set-top. Mas as pessoas
acham que por terem TV a cabo
digital, já têm alta definição. É uma
confusão muito comum hoje", conta o
diretor da TVA. Segundo ele, o usuário
associa alta definição ao conteúdo.
O termo alta definição, explica,
também está muito banalizado hoje.
Os DVDs usam a expressão, os
monitores de computador. E tem ainda
a HD das câmeras de vídeo, que na
verdade se referem a hard disk. Esse é
um outro problema de marketing para
as emissoras, diz Amaral.

"Se não tiver conteúdo em HD, ele
(assinante) não percebe nenhuma
diferença. Quando lançamos o set-top
em alta definição para a Copa do

"Retransmitir o sinal HD
da TV aberta na TV por
assinatura demandará uma
infra-estrutura custosa."
Leonel da Luz, Org. Jaime Câmara

Mundo, tivemos que explicar
que era um set-top com saída
HDMI para o usuário perceber
alguma diferença. As emissoras

abertas terão o mesmo problema. O que o
usuário fará quando comprar um set-top
digital para ver o mesmo sinal, no máximo
com uma alta definição simulada, com um
upconvert?", pergunta.

Outro problema é que na TV por
assinatura, o custo do set-top recai sobre o
operador (que pode até repassá-lo ao
assinante, mas isso pode gerar uma grande
insatisfação). "Hoje, um set-top HD para
cabo custa cerca de US$ 230. Vale a pena
oferecermos isso ao nosso assinante? Hoje,
a TV a cabo trabalha com o conceito de
fidelização, então boa parte dos custos é
subsidiada", resume Virgílio Amaral.

Interatividade
Outro problema quando se fala na

inserção dos sinais abertos no cabo, sem
passar pelo set-top do ISDB brasileiro, é a

possibilidade de levar o Ginga para o
set-top box da TV por assinatura.
"Mas pode acontecer. Pode aparecer
algum fabricante chinês capaz de
misturar tudo em uma caixa", brinca.

Há um núcleo comum a vários
middlewares, inclusive o Ginga, o
GEM, explica Leonel. O que for
programado pelo GEM deve ser
compatível com os set-top box da TV
digital aberta e da TV por assinatura.
Contudo, as novidades do Ginga, que
transformam ele no middleware tão
moderno que é, não serão compatíveis
com os outros sistemas. Nestes casos
será necessário recodificar.

Outra questão, conta Leonel, é o
roteamento do canal de retorno. No
caso do set-top box de TV aberta,
mesmo que o canal de retorno passe
pela linha telefônica ou por um
modem de banda larga, ele vai direto
ao radiodifusor. O programa da
interatividade enviará o número para
o qual o set-top deve discar ou o IP
que deve contactar. Assim, não
há a necessidade de fazer acordos
com operadoras de telecom. No caso
do set-top box da TV por assinatura,
o retorno é para o operador, que terá
de rotear o sinal para o radiodifusor.

CADA OPERADOR USA SEU PRÓPRIO MIDDLEWARE, E NÃO
NECESSARIAMENTE OS SISTEMAS CONVERSARÃO COM O GINGA.

interatividade. Cada operador usa seu
próprio middleware, e não necessariamente
os sistemas conversarão com o Ginga,
adotado pela TV aberta.

Leonel da Luz, diretor de tecnologia da
Organização Jaime Câmara, lembra as
dificuldades de integração. Segundo ele,
ninguém se manifestou sobre a

"Retransmitir o sinal HD da TV
aberta na TV por assinatura
demandará uma infra-estrutura
custosa", conclui Leonel.

E a lei?
Não é só na tecnologia que o

problema aparece. Há também um
"vácuo regulatório", nas palavras de
Fernando Bittencourt, da Globo. A Lei
do Cabo, de 1995, determina o must-
carry dos canais abertos locais no
cabo, ou seja, as operadoras de cabo
são obrigadas a transmitir o sinal de
todas as geradoras abertas em suas
áreas de concessão. Mas como fica a
lei quando as emissoras transmitirem
mais de um canal simultâneo, ou em
alta definição? Como fica a
interatividade, faz parte da obrigação?



Para a Abra, associação que
reúne Band e RedeTV!, já existe
uma legislação em relação à
presença dos canais abertos
locais no cabo e esta legislação
precisa ser seguida. O que se
entende é que a associação
defende que o must-carry valha
também para o digital. Segundo
Frederico Nogueira, vice-
presidente da Abra e diretor geral
da Band, é uma discussão que
precisa ser feita no setor, com Abra, Abert e
ABTA (procurada por TELA VIVA, a Abert
não se manifestou).
O executivo dá a tônica dos radiodifusores:
"Os maiores interessados (no must-carry) são
os operadores de TV por assinatura. A maior
audiência da TV por assinatura é dos canais
abertos", diz Nogueira.

"Não tenho clareza sobre a questão do
must carry. Que canais serei obrigado a
levar? Que canais poderei levar se quiser?
A lei só fala em canais gerados localmente",
diz Felix, da Net.

O que se sente dos operadores de cabo é
que não há ainda uma preocupação muito
grande com a alta definição, por não
acharem que haverá tanto conteúdo
disponível no início das transmissões.

"A gente tem que separar a TV digital em

"Os maiores interessados
(no must-carry) são os
operadores. A maior
audiência da TV por
assinatura é dos
canais abertos."
Frederico Nogueira, da Abra

a trechos dos Jogos
Panamericanos em alta definição.
A emissora já testa até mesmo a

interatividade, em parceria com Net e Sky.
Mas são apenas testes de aplicativos. Segun-
do Bittencourt, quando a TV digital terrestre
entrar em operação comercial, os aplicativos
serão desenvolvidos para o Ginga (o software
do set-top de TV aberta), e dificilmente
haverá desenvolvimento paralelo para outras
plataformas. Outro radiodifusor, contudo,
reclama: apenas a Globo tem uma alternativa
para testar a interatividade, por conta da
relação societária do grupo com a Net.

Virgílio Amaral, da TVA, ressalta ainda
outro complicador na adoção da nova
tecnologia de TV digital em alta definição: a
pouca informação do usuário. "O processo de
informação e esclarecimento vai ser
fundamental nesse primeiro momento. Nem
o usuário de TV paga está instruído direito
sobre a diferença entre os termos TV digital,

O mesmo vai acontecer agora. Teremos
transmissões digitais com o mesmo conteúdo
da TV analógica", acredita Virgílio, da TVA.

"TV digital não é sinônimo de alta
definição", continua o executivo. "Para a
Globo é, mas para a MTV, não. A MTV
prefere um modelo com multiprogramação.
Acho que as emissoras de W aberta vão
fazer o upconvert dos conteúdos em
definição padrão, mas isso é meio que uma
simulação, não é alta definição de verdade.
Poucos conteúdos serão gerados em HD.
Hoje, só Globo, Record, Band, SBT e MTV
estão com os canais de transição em São
Paulo. Meu palpite é que dia 2 de dezembro,
só a Globo e a Record estarão no ar".

A Globo, aliás, já está com o sinal digital
HD no ar, em testes. Em alguns lugares
públicos de São Paulo foi possível até assistir

duas coisas: transmissão
e conteúdo. Quando
lançaram a W colorida,
os programas eram em
preto e branco.

A GLOBO ESTÁ COM TESTES DO HD NO AR. A EMISSORA
TESTA TAMBÉM A INTERATIVIDADE, COM NET E SKY.

alta definição. Quando vendemos o pacote na
Copa do Mundo, da tela de plasma da
Gradiente com o decoder alta definição da
TVA, tinha gente que levava só a tela, porque
achava que já tinha alta definição só por ter
o serviço digital da TVA". Ele acredita que o
esforço conjunto das redes abertas ao
promover a W digital trará benefícios para
todos, inclusive par a W paga.

E a TV por assinatura? Tem planos de
trazer a alta definição a seus assinantes?
A Sky já anunciou que deve lançar um set-
top HD em setembro de 2008. "A tendência
é que a TV por assinatura, em termos de
programação em alta definição, tenha mais
canais, porque existem as opções pagas,
que são muitas. Mas custa caro trazer estes
canais para o Brasil. Algo como 200 mil
por mês, por canal, só de satélite", diz
Virgílio, da TVA.
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