
Mercado espera por popularização 
Costábile Nicoletta 
 
A televisão está presente em praticamente todos os lares do País. De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é o meio de comunicação que chega a 99,84% dos 
municípios e está presente em 91,4% dos domicílios. Ainda hoje, é uma das opções de 
entretenimento mais baratas. Não é à toa, portanto, que os telespectadores se preocupem em 
melhorar a qualidade da imagem que chega a seu aparelho. Na década passada, nas áreas em 
que a recepção pelas antenas convencionais era ruim, recorria-se a antenas parabólicas a fim 
de melhorá-la. Nos grandes centros, não é raro os telespectadores ainda se valerem de palhas 
de aço instaladas na ponta da antena interna de seu televisor, como último recurso para, pelo 
menos, atenuar os chuviscos e fantasmas que acompanham a programação.  
 
Questão de imagem  
 
No início dos anos 1990, a televisão por assinatura começou a ganhar corpo no Brasil. Um de 
seus principais diferenciais era a qualidade da imagem, mesmo nos locais em que a TV aberta 
não apresentava boa recepção de sinais. Além disso, o modelo por assinatura oferecia a 
possibilidade de assistir a canais de filmes e de esportes - principalmente futebol, outra paixão 
do brasileiro - não disponíveis até então. Muitos consumidores acreditaram que poderiam 
aposentar suas antenas convencionais ou parabólicas e decidiram trocá-las por receptores de 
televisão por assinatura. As projeções que se faziam à época eram de crescimento 
exponencial. Algo como 10 milhões de clientes alguns anos após o lançamento da TV paga. 
Hoje, quase 20 anos depois, as empresas do setor contabilizam apenas um pouco mais da 
metade da quantidade de usuários que se esperava, conforme dados da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel).  
 
Taxa extra  
 
Muita gente se frustrou com a qualidade da programação dos canais pagos e se considerou 
enganada quando as operadoras começaram a cobrar uma taxa extra pela exibição de jogos 
de futebol - os quais, no início, eram transmitidos ao vivo, inclusive para as cidades onde as 
partidas eram disputadas. Ainda hoje, vários canais pagos alugam horário para empresas de 
televendas. O telespectador que se dispôs a desembolsar dinheiro imaginando que assistiria a 
um programa ou filme diferente constata que pagou para ver a mesma coisa que, muito 
provavelmente, o aborrece na televisão aberta.  
 
É difícil quantificar, mas muita gente ainda paga uma assinatura de televisão somente para 
melhorar o sinal das emissoras abertas. De acordo com a Anatel, um pacote básico - com os 
canais convencionais e um ou outro de filme ou esportes - custa, em média, R$ 55,00 por mês 
nas ope-radoras de TV por assinatura. No ano, são R$ 660,00. É mais do que se cobra por um 
decodificador de sinais digitais para analógicos (set top box, no jargão do setor), cuja venda se 
iniciou no País no final do ano passado, em São Paulo, cidade onde a TV digital começou a ser 
transmitida, em 2 de dezembro. A previsão do governo é de que todo o território nacional 
tenha possibilidade de captar a nova tecnologia até o final de 2009. Em abril deste ano, a Rede 
TV, a Globo e a Record iniciaram a transmissão do sinal digital nas cidades de Belo Horizonte e 
Rio de Janeiro.  
 
Benefícios  
 
Uma das vantagens da TV digital - além de ser gratuita - é melhorar significativamente a 
qualidade da imagem das transmissões, mesmo que a casa do telespectador se localize em 
meio a muitos prédios ou em áreas de acidentes geográficos (como morros e baixadas), 
condições que impedem uma boa recepção no sistema convencional analógico. Outro ponto 
positivo são os recursos de interatividade, hoje restritos a quem paga uma assinatura de 
televisão.  
 
Um balanço dos primeiros seis meses da TV digital feito pelo site Teleco (especializado em 
telecomunicações), no entanto, aponta para uma baixa adoção e problemas de cobertura do 



sistema digital. Pesam ainda nesse cenário o preço dos conversores e a limitada oferta de 
programas de alta resolução e de interatividade. Esses problemas terão de ser superados à 
medida que as transmissões de TV digital se tornarem disponíveis em outras capitais.  
 
Barato  
 
O ministro das Comunicações, Hélio Costa, acredita que seja possível produzir e vender o 
aparelho por bem menos que R$ 660,00 (o preço de um ano de TV por assinatura no pacote 
básico). No final de maio, Costa recebeu em seu gabinete um projeto de conversor para TV 
digital destinado à população de baixa renda, com preço estimado em R$ 200,00 (sem 
considerar a antena que capta a freqüência UHF, necessária para a recepção dos sinais 
digitais). O equipamento  
 
está sendo produzido pela Proview Eletrônica do Brasil, empresa instalada na Zona Franca de 
Manaus. É provável que as operadoras de televisão paga já tenham feito essa conta. Se não a 
fizeram, é possível que assistam a uma reprise dos prejuízos que quase levaram à bancarrota 
a Net e a TVA e os grupos que as controlavam (Globo e Abril) quando os telespectadores 
perceberem essa aritmética, sobretudo os de baixo poder aquisitivo, aqueles que quase todas 
as empresas parecem ter descoberto nos últimos anos e antes eram negligenciados.  
 
Gradativamente, os fabricantes de televisores embutirão nos aparelhos os decodificadores de 
sinais digitais, como já vem acontecendo nos modelos de tela fina (de plasma ou cristal 
líquido). A Philips, por exemplo, fabrica equipamentos de tela fina com esses recursos desde 
novembro do ano passado. Mas os preços ainda são salgados: R$ 5.299,00 para os com 
monitor de 42 polegadas, e R$ 7.999,00, para os de 52 polegadas.  
 
Tendência  
 
Como toda nova tecnologia, os equipamentos para a recepção da TV digital ainda são caros, 
assim como eram os aparelhos reprodutores de DVD dez anos atrás e os televisores em cores 
na década de 1970, quando começaram a se popularizar no Brasil. Hoje, os aparelhos preto-e-
branco nem são produzidos mais no País.  
 
À medida que esses valores baixarem, mais consumidores terão acesso ao sistema - que 
permite ainda a recepção de canais em equipamentos móveis, como telefones celulares - e 
maior será a competição pelo meio como os telespectadores formarão sua audiência aos 
programas exibidos na televisão brasileira. 
 

 
Artigos complementares: 
 
Sistema chega ao Sul do Brasil e pode avançar para América Latina 
Márcio de Morais 
 
Enquanto o processo de implementação do sinal digital de televisão aberta avança no País, os 
donos da tecnologia adotada pelo Brasil os japoneses do ISDB-T se preparam para iniciar um 
plano de prospecção na América Latina para identificar países com os quais iniciará 
conversações em busca de novos mercados.  
 
No Brasil, três capitais estão agendadas pelo Ministério das Comunicações para dar início às 
transmissões digitais nos próximos dois meses, dessa vez na região sul. Curitiba, em 22 de 
outubro, Porto alegre (5 de novembro) e Florianópolis (25 de novembro) estão prestes a 
receber a nitidez de imagem e o som limpo da nova tecnologia, que foi introduzida em 2 de 
dezembro do ano passado no Brasil, pela cidade de São Paulo. No primeiro semestre deste ano 
(abril) foi a vez do Rio de Janeiro e Belo Horizonte aderirem.  
 
Fortaleza e Recife estão em vias de integrarem o cronograma do Ministério das Comunicações 
para receberem o novo padrão, segundo fonte do gabinete do ministro Hélio Costa 



(Comunicações), em cuja gestão se ultimaram os preparativos, e foi inaugurada, a 
digitalização da TV, pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  
 
Hoje, o vice-ministro de Comunicações e Assuntos Interiores do Japão, Akira Terasaki, 
começa, por Brasília, o esforço para conquistar a América do Sul. A política de expansão do 
ISDB-T ganhou corpo após a adesão do Brasil, em junho de 2006, com a edição do decreto 
(5.820), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  
 
O Brasil possui um mercado de aproximadamente 80 milhões de televisores analógicos a 
serem substituídos pelos aparelhos digitais. Por isso, os aparelhos analógicos vão continuar em 
funcionamento por dez anos, até julho de 2016, simultaneamente às transmissões digitais. 
Mas, a partir de julho de 2013, o governo federal só vai outorgar canais para transmissão 
digital.  
 
A situação da América do Sul hoje é mais favorável aos japoneses que no início da década, 
quando a Argentina do ex-presidente Carlos Menen chegou a anunciar a escolha do padrão 
norte-americano ATSC, que também tinha a simpatia integral do Chile. Santiago está em vias 
de definir o padrão tecnológico. O retrocesso argentino foi possível porque, para tornar efetiva 
a escolha, o decreto de Menen que fez a opção pelo ATSC teria de ser ratificado pelo 
Congresso argentino. Mas isso nunca aconteceu, o que abriu espaço para negociações 
brasileiras em favor do padrão nipo-brasileiro a partir de 2006.  
 
O Brasil também lucra com a expansão do ISDB-T. Primeiro, porque a adesão de novos países 
e o ganho de escala que isso provocará na linha de produção vai baratear os televisores 
digitais no Brasil. Mais: o midleware brasileiro Ginga, responsável por carregar a interatividade 
nas transmissões nacionais de TV digital, e que foi agregado ao ISDB-T nas negociações entre 
Brasil e Japão, pode assegurar divisas de exportação e royalties ao País.  
 
A presidente argentina, Cristina Kirchner, formalizou, no início deste mês, uma declaração 
conjunta com Lula, em que se compromete a adotar o padrão nipo-brasileiro, em condições 
semelhantes às negociadas pelo Brasil. As conversas dos japoneses com a Argentina já 
tiveram início, com intermediação do Brasil, e devem prosseguir com uma esticada de Terasaki 
a Buenos Aires nos próximos dias. Está prevista, para outubro, a visita de comitiva argentina 
ao Japão com o objetivo de também formalizar um compromisso de adoção da tecnologia 
japonesa. Peru e Equador também estão em vias de definir o padrão nacional de TV digital.  
 
No Peru, o governo prorrogou por três meses, contados a partir de outubro, o prazo para 
anunciar a tecnologia escolhida, em atendimento a solicitações dos governos do Brasil e da 
China para que o padrão nipo-brasileiro e o DMB-T chinês possam também ser submetidos à 
apreciação local. A exemplo do Brasil, o Peru realiza testes com os padrões ATSC, DVB e ISDB-
T. Mas a intenção brasileira é que os testes com o ISDB-T também incluam as funcionalidades 
da interatividade oferecidas pelo Ginga - proposta incorporada pelos peruanos.  
 

 
Artigos complementares: 
 
Operadoras vêem filão na nova mídia 
Neila Baldi 
 
A velha máxima sobre quem veio antes o ovo ou a galinha vale para a implantação da TV 
digital no Brasil. Isto porque, para alguns, essa mídia não deslancha devido aos preços 
elevados dos aparelhos - televisores e conversores , enquanto outros alegam que o valor é alto 
porque a oferta da tecnologia é pequena. Enquanto a digitalização não se massifica, no 
entanto, alguns setores esperam ganhar com a mídia. É o caso da TV por assinatura.  
 
As empresas deste setor apostam na TV digital para alavancar negócios ao oferecer, por 
exemplo, a interatividade, que vai demorar a ser realidade nas redes abertas e canais com 
100% da programação em imagem de alta definição um dos benefícios da TV digital. Os 
operadores não acreditam também que possa haver uma competição entre a TV paga e a 



aberta uma vez que parte dos assinantes é de pacotes básicos, por conta da imagem melhor 
dos canais pagos, diferença que diminuiria com a alta definição na aberta. As empresas não 
revelam quantos assinantes têm esses pacote. No caso da Net, por exemplo, trata-se do 
segmento que mais cresce.  
 
"O fato de que muitos assistem à programação da TV aberta por meio na TV paga é real, mas 
isso não quer dizer que vão deixar de assinar porque a imagem da TV aberta melhorou", 
afirma Alexandre Annenberg, presidente-executivo da Associação Brasileira de TVpor 
Assinatura (ABTA). Segundo ele, a digitalização oferece uma série de outros serviços que, 
hoje, a TV aberta não tem, como a interatividade depende de um canal de retorno. Na sua 
avaliação, a digitalização vai estimular ainda mais a assinatura da TV paga. "Não acredito em 
uma concorrência entre TV aberta e a TV por assinatura por conta da alta definição", afirma 
Agrício Neto, vice-presidente de Marketing e Programação da Sky. Neste momento, a 
operadora oferece o sistema digital standard. A partir do início de 2009 passará a oferecer o 
sistema digital em alta definição.  
 
De acordo com Huber Pernal Filho, diretor da consultoria Teleco, as redes abertas precisarão 
ter cobertura nacional com a alta definição e, por conta disso, aquelas que atualmente têm 
problemas de imagem poderão continuar sem oferecer um bom serviço. Neste caso, ao invés 
do chuvisco aparecerá uma tela azul. Não existem estimativas de quantos dos 5,7 milhões de 
assinantes da TV paga são de pacotes básicos. As empresas têm oferecido, nestes pacotes, 
outros atrativos, como internet e telefone a próxima a ofertar este serviço será a TVA. "A 
gente vê a TV digital como um impulsionador para a assinatura", afirma Dante Compagno 
Neto, gerente de Desenvolvimento de Negócios da TVA.  
 
Márcio Carvalho, diretor de Produtos e Serviços da Net, diz que o investimento para o uso da 
TV digital - um codificador e um televisor LCD ou de plasma é alto, o que restringe a 
popularização da tecnologia. "As pessoas que estão preparadas para a TV digital já investiram 
nos televisores e já têm TV por assinatura em casa", afirma. Para Pernal Filho, a massificação 
passará pelo custo do conversor. "Se tenho uma boa imagem analógica, para que vou mudar?"  
 
Pernal Filho acrescenta que o modo como ocorre a interatividade hoje confere mais vantagens 
à TV paga que à aberta, devido à necessidade do canal de retorno. "Hoje, o conversor não tem 
a interatividade incorporada", afirma  
 
Moris Arditti, vice-presidente do Fórum do Sistema Brasileira de Televisão Digital Terrestre 
(SBTVD) lembra que, toda tecnologia, logo que é lançada, é cara. No entanto, segundo ele, já 
houve um barateamento do conversor. "Quem podia comprar no início já tinha TV por 
assinatura. Então, a penetração ficou lenta", diz.  
 
Na avaliação de Arditti, a partir do momento em que a TV digital apresentar atrativos mais 
"lúdicos", além da melhoria na imagem, haverá uma aceleração no desenvolvimento deste 
mercado. Ele cita como vantagens, além da interatividade, a mobilidade - poder ver a TV, por 
exemplo, do celular.  
 
Na TVA, o conversor custa R$ 399, em regime de comodato o valor pode ser dividido em até 
10 vezes. A empresa não revela quantos assinantes já usam o sistema.  
 
A Net informa que, durante as Olimpíadas as vendas de codificadores cresceram - apesar de 
não revelar os números. A operadora oferecia três canais digitais com a programação dos 
jogos. No quesito interatividade, a operadora oferece a compra do conteúdo pelo remoto e o 
guia eletrônico de programação - além d adesão ao HDMax DVDR por R$ 799 (parcelado em 
10 vezes).  
 
Programação  
 
Enquanto não ocorre a massificação da TV digital, as operadoras por assinatura investem em 
canais 100% com alta definição. É o caso da TVAHD e da Globosat HD, na Net. "No início, a 
tendência é um canal específico com esta tecnologia, uma vez que o volume de produção 



ainda é baixo", afirma Compagno Neto. Ele lembra que o custo de transmissão da tecnologia é 
até quatro vezes maior. "Enquanto não houver a distribuição com volume, fica muito caro", 
conclui.  
 
Pedro Garcia, diretor da Globosat HD, diz que, por enquanto, a empresa tem um canal 100% 
HD, mas a partir do primeiro semestre do ano que haverá também o Telecine HD. O canal tem 
cerca de seis horas de programação inédita em alta definição, repetidas ao longo do dia. A 
programação é composta por uma mistura entre o conteúdo dos canais Telecine, GNT, 
Multishow e Sport TV. Ele acredita que o caminho é este: primeiro canais com conjunto de 
programação e depois a transformação dos demais em alta definição. "De acordo com o 
crescimento do mercado HD ou do aumento do número de assinantes, haverá canais com 
grade própria em alta definição". 
 

 
 

 
Artigos complementares: 
 
Venda de equipamentos está dentro do previsto 
Wilson Gotardello Filho 
 
Apesar de não terem deslanchado e ainda não representarem grandes volumes, as vendas dos 
produtos eletroeletrônicos que sintonizam o sinal digital receptores, conversores e televisores 
adaptados estão dentro do nível esperado pela indústria, de acordo com Lourival Kiçula, 
presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Eletroeletrônicos (Eletros). Para ele, o 
desempenho está "absolutamente dentro do esperado" e, em virtude da maneira como os 
equipamentos foram desenvolvidos simultaneamente às especificações do governo - os 
resultados podem ser considerados um sucesso.  
 
Enquanto países como Japão e Estados Unidos passaram até quatro anos com a estação digital 
no ar, apenas estudando como seriam os produtos, os brasileiros, além de adaptar uma nova 
tecnologia já que o modelo brasileiro, entre outras diferenças, tem resolução mpg4, o dobro do 
que já estava disponível em outros mercados, desenvolveram produtos que foram lançados 
simultaneamente às transmissões digitais, iniciadas em 2 de dezembro do ano passado. "Em 
nenhum lugar do mundo foi mais rápido do que no Brasil", concorda Roberto Franco, 
presidente do Fórum Nacional de TV Digital e diretor de tecnologia do Sistema Brasileiro de 
Televisão (SBT).  



 
Para Kiçula, apesar do bom começo, as vendas devem começar a deslanchar a partir do 
momento que os brasileiros notarem que realmente existe diferença entre as imagens. 
Segundo ele, o impacto da campanha de esclarecimento realizada no ano passado foi pequeno, 
mas o executivo diz acreditar que o consumidor deve perceber os benefícios da televisão 
digital no dia-a-dia, ao se deparar com televisores que já transmitem o sinal digital.  
 
O presidente da Positivo Informática, que colocou dois modelos de conversores no mercado na 
ocasião do início da transmissão, Hélio Rotenberg, concorda. "A população ainda não recebeu 
informações suficientes sobre a TV Digital. Quando isso acontecer, certamente teremos um 
outro patamar de vendas", informa. Em menos de um ano, a empresa reduziu os preços dos 
conversores, de R$ 799 e R$ 699, para R$ 499 e R$ 399, respectivamente.  
 
Antenas  
 
Para conseguir sintonizar o sinal digital, além do conversor, é preciso uma antena comum. De 
olho no potencial desse mercado, fabricantes de antenas já começam a se mobilizar para 
conquistar uma parcela desses novos consumidores. "Com a TV digital estamos pensando em 
iniciar a produção de antenas de recepção doméstica", afirma Geraldo César Simão, 
engenheiro de desenvolvimento da Ideal Antenas, que só produzia antenas de transmissão de 
alta potência.  
 
Na Metaltec Antenas, do Rio de Janeiro, as expectativas são um pouco menores. "Espero 
vender um pouco mais, mas não temos muita esperança a curto prazo", afirma Armando 
Augusto, diretor comercial Metaltec. Para ele, mesmo que a demanda cresça acima do 
esperado, os resultados não serão muito significativos, já que o valor agregado das antenas de 
recepção é pequeno.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C5-C6. 


