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A operadora de TV por assinatura Sky Brasil lança, em novembro, o serviço de vídeo "on demand" 
via satélite. O Brasil será o quarto país no mundo a ter o serviço que hoje é disponível apenas nos 
EUA, Inglaterra e França. O anúncio foi feito por Rômulo Pontual, vice-presidente da News Corp, 
uma das controladoras da Sky Brasil, ontem, em São Paulo, durante o congresso da ABTA 
(Associação Brasileira de TV por Assinatura).  
 
O vídeo "on demand" (espécie de escolha "a la carte") possibilita ao telespectador montar sua 
própria grade de programação, selecionando seus programas preferidos. Através de um decoder, 
o telespectador pode gravar até 70 horas da programação dos canais da Sky. "A grande diferença 
é que a gravação dos programas no sistema "on demand" é feita por conteúdo e não por horário, 
como pode ser feito por um aparelho de videocassete normal" explica o presidente da Sky Brasil, 
Ricardo Miranda.  
 
"Assim, se o telespectador quiser gravar uma novela, não terá que programar o horário em que 
possivelmente ela será exibida, mas apenas indicar a preferência", explica. A gravação só é 
possível quando o programa está no ar, mas é possível vários programas de um mesmo horário. 
Miranda destaca ainda como outro diferencial o tempo disponível para gravação de 70 horas. 
"Numa segunda fase, a seleção poderá ser ainda mais fina. O telespectador poderá, por exemplo, 
selecionar todos os filmes de John Wayne", afirma.  
 
Segundo Miranda, a implantação do sistema de gravação "on demand" depende de ajustes finais e 
por isso só estará disponível em novembro. "Vamos utilizar a tecnologia da empresa sul-africana 
UEC num primeiro momento, mas já estamos buscando parceiros para fabricar os decoders no 
Brasil a partir de dezembro". A Sky ainda não tem o valor do novo serviço para o consumidor 
final. "Só para exemplificar, nos Estados Unidos o serviço custa US$ 300", cita Miranda.  
 
A Sky, lançada em 1996 no Brasil pelos grupos News Corporation, Organizações Globo e Liberty 
Media Corporation, se apresenta como a maior operadora brasileira e latino-americana de serviços 
de TV por assinatura por satélite. Atualmente, a Sky conta com uma base com mais de 760 mil 
assinantes, o que representa cerca de 3 milhões de telespectadores. A operadora é a única a 
atuar em todo o território nacional. Transmite por sistema digital, via mini-parabólicas, 
denominado DTH (direct-to-home).  
 
A Sky já trabalha com projetos de interatividade como o sistema pay-per-view, com uma 
programação que inclui filmes, shows, esportes e programação adulta. O assinante solicita o 
evento desejado nos horários disponíveis e o valor vem adicionado no próximo extrato bancário 
juntamente com a mensalidade. O serviço pode ser acessado por controle remoto, telefone e 
internet.  
 
Já o sistema iTV (Interactive Television) permite aos assinantes, usando o controle remoto, obter 
informações adicionais à programação ou acessar outros de serviços. Três canais já estão 
disponíveis 24 horas no formato interativo na Sky: Globo News, Fox News e TV Climatempo, além 
dos programas: TVZ (Multishow) e Alternativa Saúde (GNT). Outro programa interativo é 
chamado TV Inteligente: o assinante reserva o programa desejado e a Sky sintoniza o canal 
selecionado na hora de sua exibição.  
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