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tecnologia

A evolução do HD
Após primeira onda de lançamentos, programadoras oferecem novos canais em alta definição

seadas nas experiências adquiridas. Um
dos canais que teve seu futuro reescrito
foi o Globosat HD. Lançado em 2007, ele
surgiu com conteúdo 100% em alta definição, exibido em HDTV no formato 16:9
e som Dolby Digital 5.1 (quando disponível). “O Globosat HD atende aos mais
diversos públicos com a melhor seleção
de programas dos canais SporTV, GNT,
Combate, Canal Brasil, Playboy e Multishow, além de conteúdos exclusivos”,
diz Pedro Garcia, diretor dos canais Globosat, SporTV e Premiere. Conforme estes fossem ganhando suas versões em
HD, em algum momento o Globosat HD
sairia do mercado. Entretanto, há sinalização de que sua morte não está decretada, porque ele “descobriu” muita produção em high definition disponível no
mercado, mas sem espaço para os atuais
canais da programadora.

Foi em 2010 que o superstation Globosat passou a oferecer programas inéditos no Brasil, com a exibição exclusiva
da série Spartacus: Blood and Sand (agora na segunda temporada). Depois desse, foram para a tela vários documentários e séries, entre eles Spartacus: Gods
of the Arena e Camelot, série atualmente em cartaz aos sábados. “Abrimos espaço também para produções fora do eixo
Estados Unidos-Inglaterra, mais comuns
em outros canais”, conta Garcia. Ele cita,
como exemplos, as canadenses Republic of Doyle, Living in Your Car, Men with Brooms e a próxima estreia Murdoch
Mysteries; da Austrália vem Underbelly;
da França tem Braquo e The Hunter. Em
outubro vai ao ar Forbrydelsen, sucesso
da Dinamarca, versão original da americana The Killing.
O canal também conta com vários
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definição em detrimento dos conteúdos
convertidos”, diz. A demanda dos operadores e dos assinantes se mostra, segundo ele, como um dos principais drivers de
crescimento de pay TV no Brasil. Caetano acredita que a HDTV é uma tendência irreversível: “A tecnologia HD leva a
experiência de assistir ao programa predileto para um patamar totalmente diferente, gerando uma fidelização quase
que imediata”, garante.
Na opinião de João Mesquita, diretor
geral da Rede Telecine, é grande a demanda por canais HD, principalmente
por aqueles cujo conteúdo valorize a imagem, como filmes e esportes. “É nos consumidores de canais premium, como os
nossos, que se encontra o maior mercado para os canais HD. Estes consumidores já têm acesso ao melhor conteúdo da
TV paga brasileira e estão sempre abertos e ansiosos por novidades de produto”, analisa.
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Mudança de planos
Como todo novo negócio, os pioneiros algumas vezes acabam percebendo a
necessidade de promover mudanças, ba-
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mercado de TV por assinatura em alta definição (HD) vem evoluindo e já
representa entre 10% e 12% da base total
de assinantes de TV paga. De um ano para
cá, surgiram novos canais e outros virão
nos próximos meses. Também a experiência adquirida em tão poucos anos de existência já provoca algumas readaptações
ou alterações nos canais em operação.
“O HD tem crescido de forma rápida e
hoje já passa da marca de um milhão de
assinantes, representando 10% da base
total, o que é considerado um crescimento expressivo para um serviço com pouco
menos de dois anos”, afirma o vice-presidente sênior e diretor geral da Discovery,
Fernando Medin. Diante desse cenário,
alega, pode-se concluir que a demanda
por canais em alta definição tem sido extremamente positiva.
Leonardo Caetano, diretor de afiliados
da Fox Latin American Channels, percebe que o mercado se desenvolveu com
o aumento de oferta de canais e, principalmente, pelo aumento da qualidade
do conteúdo disponível. “O mercado está privilegiando os conteúdos captados,
transmitidos e disponibilizados em alta

de

O

na

is.

Por SANDRA REGINA DA SILVA

Foto

divulgação

divulgação/Kirsty Griffin

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-08-10 15:27:29 EDT. DownloadPDF.

Bob Esponja, do Nick HD, que acaba de estrar na Sky e está em negociação em mais quatro países

Minissérie Spartacus, em cartaz no Globosat DD: canal descobriu nicho próprio de atuação
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Africa. “Eles não compraram um programa ou faixa, mas optaram por empacotar
o canal e fizeram um filme em HD exclusivamente para o Multishow HD”, conta
Tatiana, ao lembrar ainda que, em junho,
o canal fez a primeira transmissão ao vivo em HD do show do Coldplay, direto
do festival de Glastonbury, na Inglaterra.
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Comercial da Mitusbishi em alta definição, produzido exclusivamente para o Multishow HD
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Mudança de nome
Outro canal da Globosat, o Multishow
HD, deverá passar por uma mudança significativa. Por sua programação não ser
espelho do Multishow em standard definition (SD), o canal deve ganhar identidade nova em 2012, incluindo novo nome, o qual ainda é mantido em sigilo. Assim, ficará totalmente desassociado do
primeiro Multishow. Segundo Tatiana
Costa, gerente de programação do canal,
eles são totalmente diferentes no conteúdo, no posicionamento, no orçamento.
“O número de assinantes vem crescendo de forma acima do esperado; ele está em cerca de 1,2 milhão de domicílios.
Consideramos que é um dos canais fundamentais, um chamariz para a venda de
pacotes HD”, diz ela.
O Multishow HD foi lançado em outubro de 2009, com o foco de levar diversidade musical para os amantes da música, para um amplo espectro de targets.
“Era um desafio. Tivemos três meses de
start-up para colocá-lo no ar, o que enISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122
volvia uma série de definições e adaptações de conteúdo, de tecnologia. Percorremos as feiras de conteúdo nos Estados
Unidos, Canadá, Europa, fizemos muita
pesquisa, adaptamos as ilhas da Globosat. Não foi fácil peneirar, abrir premissas das licenças”, relembra Tatiana. O resultado, de acordo com ela, não poderia
ser melhor: o canal se tornou referência
musical em HD e dá prestígio até para o
Multishow SD.
Antes das prováveis mudanças em
2012, o Multishow HD agora acaba de finalizar um novo desenho da grade para
organizar a programação. “Agora que temos um acervo bom e eclético, fatiamos
a grade, para deixá-la mais explícita. São
seis novas faixas nomeadas, como o Palco Principal, para shows dos maiores artistas, ou o Pré-Night com artistas de pop
rock, voltado ao público teen. Esse loteamento é para ganhar força, para facilitar ao assinante entender a grade do canal”, explica a gerente. Neste ano, o canal
também teve sua primeira venda publicitária, numa negociação complexa com
o anunciante Mitsubishi, atendido pela
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Novos canais
Mudanças à parte, nos últimos 12 meses surgiram vários canais em HD. A Viacom Networks, depois do VH1 HD, em dezembro de 2009, agora lança a Nickelodeon HD. O novo canal acaba de estrear na
operadora de DTH Sky, além de estar nas
principais operadoras do México e em
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eventos esportivos ao vivo. Assim, o Globosat HD mostra ter conquistado espaço
para continuar a existir. “Com a entrada
da produção exclusiva, estudamos como tratar este canal. Qual vai ser o gênero, o estilo... Terá de ser reavaliado, mas
acho que tem espaço para ele”, diz Garcia, completando que até mesmo o mercado de produção brasileiro tem parque
técnico em HD instalado para fornecer
conteúdo na tecnologia. “As produtoras
afiliadas já se renovaram.”
Atualmente, a grade do Globosat HD
é dividida por temas e gêneros variados
– esportes, gastronomia, turismo, natureza, comportamento, ação, drama, policial,
música, beleza, atualidades, entrevistas,
comédia, esportes radicais, lutas, épico,
erotismo e cinema – e já está em mais de
um milhão de lares, com sinal distribuído
pela Net, Sky, TVA e Via Embratel. “Assistir séries, shows e partidas esportivas em
alta definição de imagem e de som é uma
experiência única, ganha outro significado. Temos muito orgulho de oferecer aos
nossos assinantes uma ampla programação em HD para todos os gostos e com a
melhor tecnologia disponível”, afirma o
diretor da Globosat HD.
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ao vivo em HD.
Para ter acesso ao conteúdo do Premiere HD, o telespectador precisa ser assinante de um pacote HD da operadora
e ainda ser sócio do Premiere Futebol
Clube, ou seja, assinar pelo menos uma
das séries do Campeonato Brasileiro e
um dos seis estaduais oferecidos pelo canal. Este é o mesmo modelo do Premiere
em standard definition. Basicamente, os
dois canais têm a mesma programação.
O Combat, igualmente a la carte, também
tem transmitido algumas lutas do Ultimate Fighting Championship (UFC), desde
2009, em HD.
A ESPN HD foi, em abril de 2009, o primeiro canal esportivo 24 horas em alta
definição e está em praticamente todas
as operadoras que dispõem da tecnologia. “Oferecemos um produto único
para os fãs de esporte”, destaca Marcelo
Pacheco, diretor comercial da ESPN. De
um ano para cá, o canal passou a investir mais na produção nacional em HD e,
atualmente, quatro programas são feitos
em alta definição: Aventuras com Renata
Falzoni, Além das 4 Linhas, Social Clube
e Caravana do Esporte.
“Transmitimos também em HD jogos
da Copa do Brasil de 2011, com produção
feita no País. Mas temos praticamente todos os esportes disponíveis no HD: futebol, NBA, futebol americano, esportes de
ação, rúgbi, ciclismo, beisebol, motociclismo, entre outros”, enumera Pacheco.
Esse investimento é uma consequência
do aumento do mercado e de assinantes. “Hoje o HD agrega grande valor para nós na venda de publicidade”, garante.
A programação da ESPN HD é diversificada e diferente dos dois outros canais
ESPN. Parte do conteúdo vem da matriz
norte-americana, como eventos esportivos e documentários. Alguns eventos importantes, como UEFA Champions League, NBA, torneios de golfe, entre outros,
são exibidos nos três canais. “É importante destacar que temos clientes que só
têm ESPN, outros que têm ESPN e ESPN
Brasil, e outros que, com um pacote mais
completo, têm os três canais. Então pensamos sempre na melhor distribuição do
nosso conteúdo”, explica Pacheco.

cio

Shows de Beyoncé (esq.) e Madonna, exibidos no Multishow HD: nova grade de programação e mudanças à vista em 2012
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negociação no Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. Bob Esponja, iCarly, Os Pinguins
de Madagascar, True Jackson, Big Time
Rush, Os Padrinhos Mágicos, O Segredo
dos Animais e Brilhante Victoria são alguns dos conteúdos que estão na Nick HD.
“O canal não é simulcast. Haverá programação similar, mas com horários diferentes, direcionado ao público mais teen,
um pouco mais velho que o da Nick. Na
Nick HD não terá, por exemplo, o bloco
pré-escolar Nick Jr.; mas teremos mais live-actions”, afirma Álvaro Paes de Barros,
gerente geral da Viacom Networks Brasil
e vice-presidente de distribuição da MTV
Networks Latin America. Para ele, há nitidamente uma demanda dos assinantes
por conteúdo HD, enquanto as operadoras oferecem pacotes HD em condições Premiere HD deve transmitir 76 partidas do Campeonato Brasileiro 2011 em alta definição
comerciais mais atrativas.
“Existe hoje, mundialmente, um alto meiro canal a exibir filmes com a tecno- no Brasil. Por isso, Tatiana avisa: “Estagrau de tecnologia envolvida na criação logia no Brasil, “levando a experiência do mos de portas abertas para fomentar a
de conteúdo promocional e na identida- cinema para a casa do telespectador em indústria da música”.
de do canal”, diz Jimmy Leroy, vice-presi- alta definição, som Dolby Digital 5.1 e forO Premiere HD, canal vendido a la
dente de criação da Nickelodeon Améri- mato 16:9”, conta o diretor geral da Rede. carte que tem foco na transmissão de fuca Latina, comentando que as novas viCada canal Telecine tem um foco di- tebol ao vivo, tem investido todo ano no
nhetas do canal estreiam primeiro no HD. ferenciado em sua programação, que é aumento da produção em alta definição.
Outros dois canais acabam de estrear simultânea no SD e no HD, como filmes Lançado em maio de 2009, com o clássico
no mercado: AXN HD e BandNews HD. novos (Premium); suspense, ação, poli- Palmeiras x São Paulo (partida válida pe- O que virá em 2012
ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-08-10 15:27:29 EDT. DownloadPDF.
Em março deste ano, o primeiro canal de ciais e terror (Action); maiores sucessos la série A do Campeonato Brasileiro daPara 2012, “a ESPN estará preparada
notícias em alta definição inaugurou no- de bilheteria dublados em português (Pi- quele ano), o Premiere HD saltou de 50 para transmitir toda a sua programação
vos estúdios com câmeras de alta defini- poca); comédias e animações dubladas jogos do Campeonato Brasileiro trans- em HD, o que vai melhorar, mesmo pação. Já o AXN HD, também com forma- (Fun); romances e histórias que emocio- mitidos em HD em 2010 para 76 partidas ra os assinantes que não tiverem o pacoto simulcast, faz parte da estratégica da nam (Touch).
do Brasileirão 2011. “Estamos investindo te de alta definição, a qualidade de som
Sony Pictures Entertainment Networks
constantemente nessa tecnologia para le- e imagem”, anuncia Pacheco. Dessa forLatin America, que havia lançado o SET Aumento de produção
var a experiência de assistir um jogo em ma, os outros dois canais ESPN estarão
HD (mais conhecido como Sony HD) em
Percebe-se no mercado aumento no HD para todos os nossos assinantes”, afir- em alta definição, mas entrar nos pacodezembro de 2010.
investimento em produção no formato. ma Garcia. Esse aumento é possível gra- tes HD das operadoras dependerá das
A Rede Telecine lançará em novembro Mesmo assim, o Multishow HD sente a ças à programadora Globosat ter, agora, negociações. “Nosso foco agora, porém,
deste ano mais dois canais em alta defi- falta de produção de videoclipes em HD dois novos caminhões para transmissões é melhorar ainda mais nosso produto”,
nição — Telecine Touch HD e Telecine
Fun HD —, que terão legenda eletrônica,
recurso que possibilita ao assinante gerenciar o áudio e a legenda da exibição.
Os novos canais irão engrossar o cardápio em high definition, que já inclui Telecine Premium HD, Telecine Pipoca HD e
Telecine Action HD, “o que transforma a
Rede Telecine em 100% high definition”,
destaca João Mesquita.
Além das versões em HD, haverá vários upgrades de produtos em novembro,
como a inclusão de legendas eletrônicas
em todos os canais Telecine (exceto no
Cult), e todos estarão no formato 16:9. O
Telecine HD, lançado em 2008, foi o pri- Caravana do Esporte, da ESPN: praticamente todos os esportes oferecidos na grade da emissora estão em alta definição
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terar radicalmente os canais HD no curto prazo. A programadora entrou na era
HD em maio de 2009 reunindo, em um
mesmo canal — batizado de Fox Nat Geo
HD —, a programação de documentários
do NatGeo na grade diurna e filmes e séries do Fox no horário nobre. Em junho
de 2010, estreou o NatGeo Wild HD, com
conteúdo disponível apenas em alta definição. “Este é um canal com a chancela
de qualidade NatGeo, totalmente dedicado à vida selvagem”, explica Marcello Braga, diretor de marketing Fox Latin American Channels Brasil. Os canais fazem parte dos pacotes HD da Net, Sky, Embratel,
TVA, alguns associados da Neo TV e de
alguns operadores independentes.
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diz o diretor comercial.
com programação espelhada em stanO SporTV HD, por enquanto, não tem dart definition; e o TruTV HD, lançado
canal exclusivo, sendo uma faixa da Glo- no ano seguinte, mas com grade diferenbosat HD, canal que se torna 100% Spor- te do canal de mesmo nome em SD, apeTV quando há grandes eventos, como foi sar de manter o foco em séries e prograna Olimpíada de Pequim, em 2008. Mas mas de realidade. De acordo com Daviisso não se estenderá por muito tempo. ni, não foram feitas mudanças significa“Nosso objetivo é ter o canal SporTV 100% tivas nos produtos.
HD a partir de 2012, mais precisamente
Sem mudanças também para o VH1
Foto
a partir da exibição da Eurocopa de sele- HD. O foco de seu conteúdo é de 24 hoções em junho de 2012”, antecipa Garcia, ras de entretenimento, música e cultura
que também é diretor do SporTV. Toda a pop, e será mantido. “Assim como contigeração será feita em HD, cujo sinal terá nuará diferente do VH1 em SD, já que o
uma frequência SD e outra HD. Entretan- canal em HD não veicula reality shows e
to, para a programadora, o HD gera mais filmes; apenas shows, especiais e videocusto, mas não necessariamente mais re- clipes”, explica Paes de Barros.
ceita, no caso de canal simulcast. Mas a
A Fox também não tem planos para al- Medin, da Discovery: sem alterações nos canais HD
transformação é necessária para acompanhar o movimento crescente do mercado.
“O público brasileiro gosta de novidades,
sendo esportes e filmes os carros-chefes
dessa indústria, e as notícias que temos
recebido é que a base de televisores HD
cresce consideravelmente”, diz Garcia.
Por enquanto, o SporTV investe em diversas frentes: “Em tecnologia, com geração em HD de um número crescente de
eventos; em qualificação do nosso casting; na globalização de nosso jornalismo,
espalhando correspondentes internacionais em todos os continentes, e ao mesmo tempo em sua regionalização, ao integrar cada vez mais equipes de afiliadas
nas principais praças; na experimentação
de captações em 3D”, detalha Garcia. Além
disso, há ajuste da grade ao abrir espaço
para diversas modalidades, fugindo do
modelo 100% centrado em futebol, para
atender à diversidade de públicos. “A liderança é o resultado de todo este esforço, que, felizmente, tem sido percebido
pelo público e pelo mercado publicitário”, completa o executivo.
A Viacom, por sua vez, planeja lançar
o canal Comedy Central em janeiro de
2012, que chegará ao Brasil nas versões
SD e HD (simulcast). Já a Turner, no momento, estuda a possibilidade de trazer
novos canais HD em breve, segundo Rafael Davini, vice-presidente de vendas
publicitárias e marketing para a América Latina da Turner. Com seus três canais na tecnologia sendo distribuídos pelas principais operadoras, ele conta que
os pacotes HD “vêm obtendo excelentes
ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-08-10 15:27:29 EDT. DownloadPDF.
resultados de vendas, e é baseado nisso que acredito que os assinantes estão
buscando cada vez mais essa tecnologia”.
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Sem alterações
A Discovery Networks está satisfeita
com o desempenho de seus dois canais
em HD, mas só irá planejar o lançamento de novos produtos em alta definição
de acordo com a demanda do mercado.
Lançados em 2009, eles não sofreram alterações. “Quando concebemos a estratégia desses canais não poupamos esforços, já que queríamos que os telespectadores abraçassem a tecnologia. Isso fez
com que não tivéssemos que reformulálos”, afirma Fernando Medin. Esses canais são o Discovery HD Theater e o TLC
HD, independentes e com programações
exclusivas, se comparados aos atuais em
SD da empresa.
Foram mantidos sem alterações também nos três os canais da Turner: TNT
HD (exibe sucessos de bilheteria, grandes eventos, premiações e shows) e Space HD (com filmes, séries e esportes de
ação), ambos no mercado desde 2009 e
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Operadoras em alta definição
Pacotes HD ganham espaço, mas número de assinantes ainda é segredo

mas é composto de 126 canais SD, além
dos 22 HD, e inclui dois decoders – um
deles, o HDTV Plus, permite busca inteligente, gravações recorrentes (à distância e
simultânea), além de ter 500 Gb de espaço
em disco. O pacote mais completo, com
mensalidade de R$ 299,90 (com um total
de 170 canais, sendo 28 em HD), oferece
até quatro equipamentos para o assinante. Marcia conta que, recentemente, foi
lançada uma nova caixa, o HD Slim, para
pontos adicionais que não têm recurso de
gravação (antes, os adicionais captavam
somente em standard definition). “Temos a convicção de que o mundo é cada
vez mais HD e menos SD. Quem assiste a
um programa em HD não quer voltar ao
SD, porque a qualidade do produto é extremamente relevante”, afirma a diretora.
A TVA, cuja primeira transmissão em
HD aconteceu em 2006, durante a Copa
do Mundo, acaba de incluir seis novos canais em seus pacotes, conta o diretor de
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Marcia, da Sky: quem assiste a um programa
em HD não quer mais voltar ao SD
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marketing, Ricardo Perez. Atualmente, a
operadora tem três pacotes flexíveis em
HD (Flex HD, Premium HD e Full HD),
com preço a partir de R$ 139,90 mensais,
este com um total de 99 canais em standard e high definition. Destes, 20 canais
pagos estão em alta definição, incluindo
os seis últimos lançados no line-up —
Disney, TruTV, Max, ESPN, Megapix e
Telecine Action. A empresa informa que
tem negociações fechadas para incluir
mais canais ainda neste ano, mas mantém sigilo de quais são. Além dos pacotes, há dois blocos, com canais HBO e
Telecine, que podem ser incluídos nos
pacotesexistentes.
“O assinante que optar por um pacote em HD adquire um decoder que está
preparado para transmitir o sinal em al-
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Carvalho, da Net: popularização dos televisores full HD ajudou a impulsionar vendas
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s operadoras de TV por assinatura perceberam que oferecer pacotes em HD
significa atender uma demanda dos assinantes e, consequentemente, aumentar
receita. Por isso, elas vêm intensificando suas ações na oferta desses produtos.
A Sky, que começou a atuar neste
segmento em abril de 2009, então com
dez canais pagos, é a que tem a maior
quantidade de canais HD: são 21 canais
pagos no pacote em alta definição mais
básico, incluindo três novos que estrearam no dia 22 de julho — AXN, BandNews
e Nickelodeon. A partir desse pacote digital, o assinante pode incluir outros canais,
chegando a ter a opção de receber um total de 28 canais em high definition, além
dos abertos disponíveis. “É a maior oferta
de canais [nesse formato] em toda a América Latina”, destaca Marcia Cruz, diretora de programação e aquisições da Sky.
O pacote inicial com o Premiere, canal
de futebol, custa R$ 199,90. É o mais caro,

s

A

ta definição”, diz Perez. “Caso o assinante
opte por adquirir um combo, ele não pagará pelos dois meses da assinatura em
HD e ainda leva o gravador digital grátis
por um ano.”
A Net tem dois pacotes HD, que podem ser combinados para agregar três
canais da HBO e/ou três da rede Telecine, com preço a partir de R$ 119,90. “Os
pacotes Net HD Max contam com recurso de gravação digital (DVR)”, diz Márcio
Carvalho, diretor de produtos e serviços,
completando que os pacotes HD da operadora foram lançados em dezembro de
2007. Ela pretende lançar novos canais
em alta definição em breve, mas também
não informa mais detalhes.
A Via Embratel começou a oferecer canais em HD em junho de 2010. Atualmente, tem um pacote com seis canais pagos
em HD, que oferece a opção de agregar
três canais Telecine e/ou três da HBO. O
preço do pacote HD parte de R$ 99,90.
“Oferecemos, hoje, 12 canais HD e temos
expectativa de crescimento no curto prazo. Em breve, resolveremos uma questão
que temos com disponibilidade de satélite e, enquanto isso, nosso preço é proporcional à quantidade de canais, o que
o faz bastante atrativo”, diz Antonio João,
diretor executivo da Via Embratel. “É importante oferecer HD para reafirmar que
navegamos em todos os perfis socioeconômicos”, complementa.
Nenhuma operadora divulga sua base
de assinantes em HD nem a quanto correspondem os pacotes em high definition
no volume atual de vendas. “O número
de assinantes na tecnologia HD é bem
significativo e representa a maior parte
das novas vendas”, limita-se a informar o
diretor de marketing da TVA. “Podemos
dizer que a Net é líder em TV por assinatura em alta definição. A popularização
das TVs full HD e eventos como a Copa do
Mundo de 2010 ajudaram a impulsionar
a tecnologia”, comenta Carvalho. Na Sky,
a base total é de três milhões de assinantes, mas a empresa não divulga quanto o
HD representa. “O ano de 2011 tem sido
o melhor em vendas, e o HD já é relevante. Registramos ainda muita mobilidade
dentro da nossa base, indo do standard
para o high definition”, diz Marcia.
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Pacote

Canais HD (não inclui os abertos)

Família HD

Discovery Theater, Fox NatGeo, Globosat, Multishow, Megapix e TNT

Total HD

Canais do Família HD + Discovery TLC, ESPN, NatGeo Wild, Space e VH1

A

ut

Operadora

Net

Sky

TVA/Telefônica

Via Embratel

Pacotes HD das maiores operadoras

Total HD com Telecine

Canais do Total HD + Telecine Premium, Telecine Pipoca e Telecine Action

Total HD com HBO

Canais do Total HD + HBO, HBO simulcast e Max

Total HD com Telecine e HBO

Canais do Total HD + HBO, HBO simulcast e Max, Telecine Premium, Telecine Pipoca e Telecine Action

Canal avulso

Premiere (a la carte)

Digital HD

AXN, BandNews, Campeonato Espanhol, Discovery TLC, Discovery Theater, Disney Channel, ESPN, Fox NatGeo, Globosat, MGM, Multishow,
NatGeo Wild, Nickelodeon, Rush, Sony, Space, History, TNT, TruTV, VH1 e Warner

Combo HDTV HBO Max 2011

Canais do Digital HD + HBO e Max

Combo HDTV Telecine 2011

Canais do Digital HD + Telecine Premium, Telecine Pipoca, Telecine Action

Combo HDTV Cinema 2011

Canais do Digital HD + HBO, Max, Telecine Premium, Telecine Pipoca, Telecine Action

Combo HDTV Top 2011

Canais do Digital HD + HBO, Max, Premiere Futebol Clube, SexZone, Telecine Premium, Telecine Pipoca, Telecine Action

Flex HD

Disney, Discovery TLC, Discovery Theater, ESPN, Fox NatGeo, Globosat, Megapix, Multishow, NatGeo Wild, Rush, Space, TNT e TruTV

Premium HD

Mesmos canais do Flex HD (o que muda é o maior número de canais SD)

Full HD

Canais do Premium HD + HBO, HBO simulcast, Max, Telecine Premium, Telecine Pipoca e Telecine Action

Canal avulso

Premiere (vendido a la carte disponível em qualquer pacote HD)

Família HD

Discovery Theater, ESPN, Fox NatGeo, Globosat, Multishow e TNT

Família Telecine HD

Canais do Família HD + Telecine Premium, Telecine Pipoca e Telecine Action

Família HBO HD

Canais do Família HD + HBO, HBO simulcast e Max

Família Cinema HD

Canais do Família HD + HBO, HBO simulcast, Max, Telecine Premium, Telecine Pipoca e Telecine Action

Fonte: operadoras

• 8 ago 2011

Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV por assinatura, São Paulo, p. 12-16, 8 ago. 2011.
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