
Aumenta concorrência no mercado 
 
Os planos da Sky em virtude do avanço da alta definição no mercado brasileiro não se 
resumem ao segundo satélite. A operadora reserva para 2009 o lançamento de um receptor de 
alta definição. O protótipo do aparelho foi apresentado durante feira do mercado de TV paga 
realizada recentemente em São Paulo. O equipamento permite uma série de recursos 
interativos, como a gravação de programas, agendamento e a montagem de uma biblioteca de 
seriados. Com capacidade de 500 GB, grava até 400 horas de programação em resolução 
digital convencional e 100 horas para conteúdo na resolução de 1080i. Segundo a companhia, 
ainda não há preço definido para o serviço. A previsão da Sky é lançar o decodificador no início 
do ano que vem, ocasião em que acredita que a oferta de programação em alta definição seja 
maior no mercado nacional.  
 
Projetos  
 
A Net também trabalha com a perspectiva de avanço da alta definição no mercado brasileiro. 
Por enquanto, a operadora fornece por meio dessa tecnologia apenas as emissoras abertas e 
um canal especial da Globosat. Mas a operadora já teria condições técnicas de oferecer uma 
quantidade maior de canais de alta definição, caso houvesse conteúdo disponível para esse 
fim. "A expectativa é que no ano que vem a oferta de conteúdo em alta definição seja 
ampliada", afirma Eduardo Aspesi, diretor de marketing da Net. "Estamos em negociações com 
estúdios. Em todo caso, hoje cerca de 20 mil assinantes já recebem o sinal de alta definição ", 
afirma o executivo.  
 
No que se refere aos negócios, o executivo diz que o primeiro semestre foi bom para a Net, 
que registrou crescimento de 30% na receita.  
 
O setor  
 
A reportagem não conseguiu localizar até o fechamento desta edição os representantes da TVA 
e Telefônica para detalhamento de seus projetos. A primeira empresa afirma, no entanto, que 
reforçou sua oferta de produtos e serviços convergentes e que colocou no ar, durante as 
Olimpíadas de Pequim, os canais em alta definição do SportTV e os demais canais abertos 
Globo , Band e Rede TV! A partir deste mês, a lista é acrescida com as emissoras MTV, Record, 
SBT e TVA.  
 
A Telefônica aposta em projetos conjuntos com a TVA, de quem detém participação. De olho 
do desenvolvimento dos serviços de convergência de mídias, a empresa apresentou 
recentemente o "Imagenio 3D", que é definido como uma "nova experiência de TV", conforme 
descrição da companhia. Trata-se de um serviço de televisão que permite ao espectador ter a 
sensação de ter em casa um cinema em 3D, mas sem a necessidade de utilização de óculos 
especiais para essa finalidade, segundo a Telefônica.  
 

 
Leia mais: 
 
Remuneração de agência depende das vendas 
Clayton Melo 
 
A relação entre Sky e Giovanni+Draftfcb, agência responsável pela conta publicitária da 
operadora, é regida por parâmetros que diferem do modelo tradicional do mercado de 
comunicação. Em vez de ter sua remuneração baseada apenas no volume de investimentos de 
mídia feitos pelo cliente sistema predominante no setor, a agência conta também com um 
valor fixo mensal e uma quantia que varia conforme os resultados de vendas da Sky que 
tenham sido motivados pela pelas campanhas. "A remuneração sobe se as metas de vendas da 
Sky forem atingidas com o menor investimento de mídia possível", afirma Aurélio Lopes, 
presidente da Giovanni. "Dessa maneira, eles vão otimizar ao máximo a verba de mídia e 
aumentar a eficácia das campanhas", afirma Luiz Eduardo Baptista da Rocha, presidente da 
Sky.  



 
Leia mais: 
 
Disputa com MTV pode ter novos desdobramentos 
 
O mais recente capítulo da briga entre Sky e MTV Brasil aconteceu em 2 de setembro, quando 
o canal desligou os equipamentos que permitiam que a operadora enviasse o sinal da emissora 
aos assinantes. O clima pode esquentar ainda mais se a TV do Grupo Abril entrar com uma 
ação contra o presidente da Sky, Luiz Eduardo Baptista da Rocha, alegando que a Sky 
cometeu pirataria, conforme notícia veiculada pela Folha de S.Paulo no dia 3 de setembro. O 
argumento da MTV é que a Sky transmitiu os sinais do canal para a cidade de São Paulo, nos 
últimos três meses, sem autorização contratual. A Sky nega pirataria. "O problema com a MTV 
é comercial. Eles acham que o produto deles vale mais do que realmente vale", afirma Baptista 
da Rocha. O contrato entre as partes venceu em dezembro do ano passado, e desde então as 
empresas negociavam um novo acordo. Em comunicado, a MTV Brasil informa que "está 
disposta a restabelecer o sinal com sua programação a qualquer momento, desde que para 
todo o Brasil, visto que não compactua com qualquer tipo de distinção na transmissão de seu 
sinal". A reportagem não conseguiu localizar os executivos da MTV Brasil até o fechamento 
esta edição.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 set. 2008, Empresas & Negócios, p. C2. 


