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A digitalização em alta definição (HD) na TV por assi-
natura (DTH, MMDS e cabo) começa a ganhar massa em 
conteúdo. As três principais operadoras — Net, Sky e TVA 
—, que concentram quase a totalidade dos cerca de 6,4 
milhões de assinantes de televisão paga no Brasil, oferecem, 
ao todo, cerca de 20 canais em alta definição (inclusive os 
canais HD da TV aberta).

De conteúdo exclusivo 
para o cliente da TV paga, no 
entanto, a oferta ainda é pe-
quena, com pouco mais de 
uma dúzia de canais. A base 
de assinantes é formada, 
majoritariamente, pelos pú-
blicos das classes A e B, de 
maior poder aquisitivo. São, 
portanto, consumidores que 
têm munição financeira para 
bancar a compra tanto da 
TV full HD (ou home thea-
ter) quanto dos decoders e 
pacotes HD da TV paga.

Essas operadoras forma-
taram pacotes que incluem 
o equipamento e, principal-
mente, o conteúdo em alta 
definição. Assim como na TV 
digital aberta terrestre, a TV 
paga se prepara para uma 
demanda que deve crescer 
no ano que vem, com a Copa 
do Mundo — evento que, 
historicamente, impulsiona 
o mercado de aparelhos de 
TV. No Brasil, estima-se que 
aproximadamente 50% do 
total de televisores vendidos 
sejam de aparelhos LCD e 
plasma, embora nem todos 
sejam full HD (ou alta de-
finição máxima, com 1.920 
pixels x 1.080 linhas).

A oferta de HD na TV 
paga é recente e, em alguns 
casos, tem cobertura geo-
gráfica restrita (ver quadro). 
Outra preocupação das ope-
radoras é fazer com que o as-
sinante absorva e entenda as 
diferenças tecnológicas entre 
os sinais analógico, digital 
(SD, ou standard definition) e 
digital de alta definição (HD, 
ou high definition).

“O HD é um desafio 
para toda a cadeia de dis-
tribuição de conteúdo: a 
programadora precisa in-
vestir em câmeras, mesas 
de edição, transmissão; as 
distribuidoras têm de adap-

tar as plataformas de transmissão; e a última ponta, 
que é o consumidor, precisa adquirir o equipamento 
de recepção”, diz o diretor de produtos e serviços da 
Net, Márcio Carvalho. “Mas não basta oferecer apenas 
tecnologia. É preciso haver um line up HD, de marcas 
consagradas na TV”, afirma. Os novos pacotes com 

conteúdo em alta definição da Net começaram a ser 
oferecidos em julho.

Adesão
O diretor da Net espera que haja uma forte adesão 

do assinante aos pacotes digitais de alta definição, 

HD começa a ganhar escala
Operadoras lançam pacotes agressivos de canais em alta definição
Sérgio Damasceno
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A oferta de HD na TV paga
Operadora Canais Pacotes

Valor (em R$)
Telecine HD Digital HD

Fox/NatGeo HD
Pacote Total HD: canais do pacote total (digital SD) mais os 
canais HD da TV aberta e Globosat HD, Fox-NatGeo HD e, se for 
assinante do Premiere Futebol Clube, o PFC HD

119,90

PFC HD
Pacote Total Cine HD: canais do pacote total (digital SD) mais os 
canais HD da TV aberta e Globosat HD, Fox-NatGeo HD, Telecine 
HD e, se for assinante do Premiere Futebol Clube, o PFC HD

159,90

Globosat HD
Pacote Total Cine Top HD: canais do pacote total (digital SD) mais 
os canais HD da TV aberta e todos os canais disponíveis em HD, 
Telecine HD e, se for assinante do Premiere Futebol Clube, o PFC HD

204,90

Digital HD Max

Pacote Total HD Max: canais do pacote total (digital SD) mais 
os canais HD da TV aberta e Globosat HD, Fox-NatGeo HD e, 
se for assinante do Premiere Futebol Clube, o PFC HD. Inclui 
o decodifi cador especial (DVR), que permite pausar e gravar a 
programação, inclusive em HD

159,90

Pacote Total Cine HD Max: canais do pacote total (digital SD) 
mais os canais HD da TV aberta e Globosat HD, Fox-NatGeo HD, 
Telecine HD e, se for assinante do Premiere Futebol Clube, o PFC 
HD. Inclui o decodifi cador especial (DVR), que permite pausar e 
gravar a programação, inclusive em HD

199,90

Pacote Total Cine Top HD Max: canais do pacote total (digital SD) 
mais os canais HD da TV aberta e todos os canais disponíveis em 
HD e, se for assinante do Premiere Futebol Clube, o PFC HD. Inclui 
o decodifi cador especial (DVR), que permite pausar e gravar a 
programação, inclusive em HD

244,90

(até o fi m do ano, 
deve oferecer mais 
dez canais em HD)

Discovery Theater HD
Plus: 133 canais em SD, oito canais em HD, até dois pontos 
adicionais, e mais o Sky Prime 24 Horas

229,90

Fox/NatGeo HD
Max Plus: 143 canais em SD, oito canais em HD e mais dois canais 
premium (HBO e HBO HD), até dois pontos adicionais, e o Sky 
Prime 24 Horas

253,90

ESPN HD

MGM HD

TNT HD

Voom HD

Space HD

HBO HD

HBO

SexZone HD

(até o fi m do ano, 
deve oferecer mais 
quatro canais em HD). 
Os valores podem 
ser parcelados em 
até 11 vezes

HBO HD 1 ponto 658,90

Voom HD** 2 pontos 1.317,80

Globo, Record, Rede 
TV e Band*

3 pontos 1.976,70

*Canais da TV aberta digital
**Oferecido apenas aos assinantes da TVA Xtreme 
(serviço de TV por fi bra óptica da Telefônica, disponível em 26 bairros da capital paulista)
Fonte: Empresas

2 pontos

3 pontos

sobretudo por conta das ofertas de canais de esporte. 
“O futebol sempre tem apelo para o brasileiro”, lembra. 
E um dos canais em HD da Net, em pay-per-view, é, 
basicamente, de futebol. O esporte, em geral, é um dos 
conteúdos que mais atrai o usuário de TV paga. Já foi 
assim com a Olimpíada de Pequim, em 2008, tem 
sido dessa forma com os campeonatos brasileiros e 
europeus de futebol, e esse movimento deve se repetir 
no ano que vem, com a Copa do Mundo.

Mas a Net, cuja estrutura está baseada no cabo, 
lida com um problema adicional: na base da operadora 
convivem, agora, três tecnologias distintas: analógica, 
digital (SD) e digital de alta defi nição (HD). E nem sem-
pre o assinante que é digital (ou standard) compreende 
que deve migrar (e trocar o decoder e, talvez, a TV) para 
captar o sinal HD.

Na Sky, cuja infraestrutura é DTH (satélite), a tec-
nologia é digital de origem (em SD). Agora, porém, são 
dois os padrões que coexistem: o SD e o HD. Assim 
ocorre também na TVA. “O nosso desafi o é fazer com 
que o assinante experimente os diversos canais em HD 
e perceba o valor, a diferença entre um sistema e outro”, 
diz o vice-presidente de clientes da Sky, Vito Chiarella.

Para explicar ao assinante a mudança de tecnologia, 
a Sky usa vários canais: e-mail marketing, um canal es-
pecífi co no line up sobre o HD e mais de 50 estandes em 
shoppings de todo o Brasil (o sinal da Sky é nacional). 
“A expectativa é de que a migração da base aconteça 
aos poucos”, afi rma Chiarella, que prefere não fornecer 
números. Essa migração, conforme ele aponta, deve 
ocorrer a médio prazo, entre dois e três anos.

Embora a TV digital terrestre esteja ainda geografi -
camente limitada e com pouca oferta de conteúdo, os 
canais mais vistos na televisão paga são os abertos. Hoje 
a Sky não transmite o sinal em HD desses canais, ao 
contrário das concorrentes Net e TVA. A TV digital aberta 
não é concorrente direta da TV paga, mas a ausência dos 
canais abertos na grade da programadora pode ser um 
problema no futuro. E a oferta de TV, até mesmo digital, 
também chega às telas dos aparelhos móveis, inclusive 
com modalidades de pacotes em video-on-demand.

A expansão do conteúdo em HD, portanto, é uma 
necessidade da televisão por assinatura. Empurrada pela 
TV digital terrestre aberta — que avança lentamente, mas 
é uma realidade —, a TV paga reage e estreia no mundo da 
alta resolução digital. “Enquanto a migração nos Estados 

Unidos levou seis anos para acontecer, até que o consumidor 
entendesse o que era HD, o Brasil já entra em um momento 
mais favorável, com televisores com uma certa escala — já 
existem aparelhos full HD na faixa de R$ 2 mil — e penetra-
ção em todas as classes sociais”, avalia o diretor de tecnologia 
e estratégia da TVA, Virgílio Amaral.

Dúvidas
Para o executivo, porém, tanto as emissoras de 

televisão paga quanto as distribuidoras de TV aberta 
têm de esclarecer as dúvidas do consumidor em relação 
ao que é apenas digital e o que é digital de alta defi ni-
ção. Uma dessas diferenças vem dos fabricantes, que 
vendem aparelhos HD ready (1.366 pixels x 768 linhas, 
capazes de captar o sinal SD ou standard) e full HD 
(1.920 pixels x 1.808 linhas, que captam integralmente 
a alta defi nição).

Outra crítica de Amaral diz respeito aos selos HD 
que as emissoras abertas estampam na programação 
convencional (nos canais analógicos) sem informar que 
o sinal em alta defi nição está disponível em outro canal, 
de numeração diferente, que é o legítimo canal digital. 
“Estamos em uma fase em que as pessoas não sabem 
o que compram e o que recebem”, resume. 

Por fi m, o executivo diz que a alta defi nição de vídeo 
e de áudio só é possível graças ao cabo HDMI, e muitos 
consumidores, até há bem pouco tempo, não sabiam disso. 
Em muitos casos — e isso indústria, emissoras e progra-
madoras não explicam —, a autêntica experiência em alta 
defi nição, com som e imagem semelhantes ao cinema, 
somente é possível com um completo home theater.

“O usuário médio não sabe quando é HD e quando 
não é”, afi rma Amaral. Ainda que os canais — pagos e 
abertos — comecem a oferecer maiores possibilidades 
em alta defi nição, existem muitos conteúdos que não 
são em HD, e sim convertidos para HD, explica o diretor 
da TVA: “Cerca de 90% ou mais de todo o conteúdo 
digital é convertido, e não originalmente captado em 
alta defi nição. Em televisores de 42, 46 e 55 polegadas, 
isso faz a maior diferença. Sem falar nos aparelhos com 
display LED (que dá ao televisor a capacidade de passar 
mais luz pela tela, reduz o refl exo e gera imagens mais 
claras e defi nidas) e capazes de ler discos Blu-ray, que 
são os sucessores do DVD”, diz o executivo.

Com tudo isso, é difícil convencer o consumidor a ter o 
que não conhece, admite Amaral. Além disso, na TV paga 
o canal HD ocupa o espaço de quatro canais SD, o que 
encarece os custos de distribuição. “Os custos iniciais dos 
canais HD são altos”, reconhece Amaral, que, no entanto, 
vê fatos positivos para a adesão do usuário ao universo 
de alta defi nição: “O brasileiro gosta de assistir à TV, gosta 
de tecnologia, e os canais abertos — que também são os 
mais vistos na TV paga — são fortes”, argumenta.

Para o diretor da TVA, a adesão ao HD deve aconte-
cer nos próximos quatro ou cinco anos. “Mas é preciso 
ter 24 horas de programação em HD”, alerta. Ou seja, 
falta conteúdo. E isso vale tanto para a TV aberta 
quanto para a paga. O mais importante é chegar a 
uma defi nição do modelo de negócios para o HD na 
televisão. “Os patrocinadores não pagam mais para 
estar em canais HD. Não há receita extra, e sim custo 
extra. Não há uma fonte clara de receita para isso, e o 
custo de produção fi ca entre quatro e cinco vezes mais 
caro no HD do que no SD”, diz. 

Mas sempre existem saídas, como observa o pró-
prio executivo: “Na tecnologia, preço está relacionado 
à obsolescência. Não há como não ter sucesso. Em 
breve, os televisores de tubo (analógicos) serão des-
continuados no Brasil; e, na TV por assinatura, a Copa 
do Mundo deve atrair ainda mais o assinante para o 
HD”, prevê Amaral.

MM tv assinatura pg09a14.indd   14 4/8/2009   09:17:14

Text Box
DAMASCENO, Sérgio. HD começa a ganhar escala. Meio & Mensagem Especial TV por assinatura, São Paulo, p. 13-14, 17 ago. 2009.




