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DTHi está fora do ar desde o dia 18
terça-feira, 23 de novembro de 2010, 18h33

Usuários da DTHi relatam que o sinal da operadora de DTH está fora do ar desde o dia
18 de novembro. Este noticiário confirmou a informação. Trata-se de um problema
contratual entre a operadora e a Telesat, provedora do satélite Estrela do Sul,
utilizado na operação. Segundo apurou este noticiário, a intenção da DTHi é reativar
a operação o quanto antes. A Telesat, por sua vez, diz que não pode dar informações
sobre o caso.

A DTHi é uma pequena operadora de DTH que teve um papel importante no
lançamento do serviço de TV por assinatura da Telefônica, em 2006. Foi por meio de
uma parceria com a DTHi que a Telefônica entrou no mercado, enquanto não tinha
sua própria operação. Antes disso, quando ainda usava a marca Astralsat, a DTHi
também chegou a ficar sem sinal por um período.

Desde o começo de 2009, já sem o acordo comercial com a Telefônica, a DTHi
reposicionou seu produto para uma plataforma pré-paga, de baixo custo. A
operadora, contudo, sofre com a concorrência agressiva de operadoras como Sky e
Via Embratel. A pressão por capacidade satelital por parte de futuros operadores de
DTH também estaria criando complicadores contratuais para a DTHi.

A Telesat deve lançar um novo satélite para substituir o Estrela do Sul, que tem capacidade limitada por conta de problemas técnicos no
painel de alimentação solar. Este novo satélite (chamado de Estrela do Sul 2) tem data programada de lançamento em 1º de julho de 2011 e
terá 58 transponders de banda Ku, e ocupará a mesma posição do atual.

Samuel Possebon e Ana Carolina Barbosa
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