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Com a promessa de revolucionar o mercado de TV paga no Brasil, a Sky, uma das maiores 
operadoras latino-americanas de serviços por assinatura, apresentou no último dia 28 o seu 
serviço de alta definição, o Sky HDTV, disponível em todo o território nacional. 
 
Com a tecnologia, a operadora modifica sua assinatura para “Sky HDTV é isso”, e investe R$ 
80 milhões em campanha criada pela Giovanni+DraftFCB (anteriormente a assinatura era 
“Sky TV é isso”), iniciativa que se caracteriza como a maior ação de comunicação da 
operadora em sua história. “Nada será como hoje. Com a fusão com a DirecTV, investimos 
em soluções tecnológicas possibilitando a queda de preço, acelerando o acesso ao serviço no 
Brasil. Estamos à frente de qualquer operadora do mercado”, afirmou Luiz Eduardo Baptista, 
presidente da Sky. 
 
O serviço oferece dez canais com programação HD, 24 horas por dia, em lista formada por: 
Discovery Theater HD, FOX – NatGeo HD, ESPN HD, MGM HD, TNT HD, Voom HD, Space HD, 
HBO HD, HBO e SexZone HD. Sete deles são inéditos no Brasil, têm programação 
diferenciada e são disponibilizados apenas na Sky (Discovery Theater HD,  ESPN HD,  
SexZone HD,  MGM HD, TNT HD, Voom HD e Space HD). 
 
No total, a operadora investiu cerca de R$ 150 milhões na tecnologia, incluindo a campanha 
publicitária. “Realizamos em 2008 uma pesquisa para avaliar os motivos da tecnologia HD 
não ter ‘pego’ no Brasil. Uma das principais questões é o alto custo, aliado à falta de 
conteúdo. Os consumidores sentiam-se enganados. Achavam que possuíam um serviço HD, 
mas na realidade ele não existia. A partir de hoje o consumidor poderá escolher”, enfatizou 
Baptista. 
 
Dentre os diferenciais do serviço da Sky está o não pagamento pelo equipamento oferecido, 
mas somente da mensalidade desde que esteja vinculada ao pacote Digital HD. Além disso, 
há um controle remoto universal que permite que o consumidor ligue o aparelho de TV e o 
equipamento simultaneamente, bem como voltar, pausar ou gravar o programa de seu 
interesse. Outra novidade é que é possível agendar e realizar gravações por meio do website 
da Sky (criado pela AgênciaClick), e também pelo celular. “Essa convergência de redes que 



conseguimos implementar é um diferencial muito importante, e influencia uma melhor 
experiência em TV por assinatura”, ressaltou Baptista. 
 
Desde a noite da última segunda-feira (27), os clientes já podem optar por dois formatos: 
Sky HDTV Digital Plus, seleção com 133 canais, oito em HD, ao custo de R$ 229,90, além do 
Sky HDTV Max Plus, com 143 canais, oito em HD e dois de filmes premium, comercializado 
por R$ 253,90. 
 
Campanha 
 
Para enfatizar a questão da imagem perfeita, a protagonista da campanha escolhida pela Sky 
foi a top model Gisele Bündchen. O filme de 2 minutos foi ao ar no último dia 3, em ação 
exclusiva no intervalo do “Fantástico” (Rede Globo). Esta é a primeira intervenção que 
contempla tal tempo de exibição (2 minutos) em um break do programa. 
 
Intitulado “Invasão”, a produção teve investimento de R$ 4 milhões (sem contar o cachê da 
modelo), sob o conceito “A TV invadiu a realidade”. E parece que invadiu mesmo. 
 
O comercial, dirigido por Nando Olival e produzido por Fernando Meirelles, da O2 Filmes, 
apresenta diversas situações cinematográficas e televisivas  que ocorrem no saguão de um 
aeroporto, enquanto Gisele  Bündchen, sentada em uma poltrona, simula a troca de canais e 
programas. 
 
O curioso é que durante a filmagem, nem a top model, atores e o público presente sabiam o 
que estava acontecendo. “A Gisele tinha um ponto em que o diretor dizia o que deveria ser 
feito. Ela não tinha ideia do que iria aparecer na sua frente. Da mesma forma, as pessoas que 
estavam no aeroporto surpreendiam-se com a ação. Conseguimos captar justamente essa 
espontaneidade”, afirmou Adilson Xavier, presidente e diretor nacional de criação da 
Giovanni+DraftFCB. 
 
A AgênciaClick também desenvolveu hotsite (www.skyhdtv.com.br), elaborado para clientes e 
não clientes da Sky, que poderão ter acesso a dicas de como utilizar as funções do serviço. 
A iniciativa conta, ainda, com peças para mídia impressa que estão sendo veiculadas desde o 
último final de semana. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 4 maio 2009, p. 23.   


