
Momento de crescer para valer 
 
Bem estruturada e ciente das próprias potencialidades, TV por assinatura projeta um bom 
desempenho para este ano 
 
O montante de R$ 3,4 bilhões tem deixado muita gente de olho grudado na TV paga. Essa é a 
receita total - inclui venda de publicidade, assinaturas e outros serviços, como acesso à Inter-
net - prevista pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) para o segmento 
em 2003, o que significa algo em torno de 60% da receita total da TV aberta, que, segundo a 
entidade, estima-se ter faturado R$ 5,6 bilhões no ano passado. Todos os profissionais ligados 
à essa indústria alegam que o principal estorvo para seu crescimento é a estagnação da base 
de assinantes em 3,5 milhões desde 2000, mas a nacionalização da moeda dos contratos e as 
novas regras tributárias surgem como ingredientes que devem ajudar o se-tor a deslanchar 
em 2004. Isso se a economia cooperar e o País voltar a crescer. De qualquer forma, a receita 
publicitária da TV paga, ainda de acordo com dados da ABTA, cresceu 28% em 2002 e 15% 
em 2003, dois anos em que o mercado publicitário teria ficado estagnado em quase todas as 
mídias, segundo os dirigentes da entidade. 
 
Aos poucos, a TV por assinatura vai mostrando ao mercado que menos audiência pode 
significar, proporcionalmente, mais dinheiro. Alguns estudos apontam que a audiência dos 
canais pagos está aumentando mais do que a dos canais abertos e que há uma nova geração 
que gasta ma is tempo assistindo a estes canais. E para este contingente de pessoas não 
faltam novidades tecnológicas.Já estão no mercado as tecnologias de interatividade para t-
commerce e equipamentos de Personal Video Recorder (PVR) ou Digital Video 
Recorder(DVR),por meio dos quais os telespectadores podem gravar até 60 horas com os 
programas que quiserem, para assistir quando desejarem. Pesquisas 
apontam que cerca de 88% dos telespectadores de televisão aberta pulam os comerciais e 
certamente o impacto disso tende a ser menor na pay TV, cuja receita depende 
majoritariamente de assinaturas, o contrário da TV aberta, que está ancorada nas verbas 
publicitárias. 
 
Cada vez mais Prioritário 
 
De acordo com Alexandre An-nemberg, diretor executivo da ABTA, a primeira constatação que 
tem de ser feita é que a TV paga é um produto que depende do cenário económico para 
crescimento e desenvolvimento e que, nos últimos três anos, a base de assinantes estagnou 
assim como o mercado. Neste quadro de imobilidade, muitos segmentos sofreram mais, como 
o de eletrodo-mésticos e o mídia, em especial a impressa. "No entanto, a TV paga não 
registrou queda e isso mostra que o meio deixou de ser supérfluo", diz. Annemberg afirma que 
a televisão por assinatura é entretenimento mas também é cultura e educação, o que leva 
seus usuários a não abrirem mão do produto. 
 
A partir disso, o que a ABTA projeta para 2004 é um crescimento a reboque da economia. O 
otimismo é grande e a torcida começou logo no início do ano, com a votação da lei que altera 
a incidência de ICMS para ISS. De acordo com Annemberg, a mudança dará origem a um 
capital que será revertido em benefício para os usuários, que poderão ter o valor de suas 
assinaturas rebaixado em até 10%. "Vai ser um alívio para o consumidor e este é o primeiro 
passo para atingirmos as classes de menor poder aquisitivo", acredita. Para Annemberg, a TV 
por assinatura no Brasil só vai deslanchar quando tiver preço e conteúdo es- 
pecíficos para o mercado brasileiro. "O que se oferece hoje é voltado somente para classes 
altas e a meta é massificar", dispara. 
 
A idéia não é a mesma em todo o mercado. O diretor geral da Glo-bosat, Alberto Pecegueiro, 
prega que a ideia de expandir a TV paga para as classes menos favorecidas é uma falácia da 
ABTA. Para ele, as classes C, D e E são muito bem servidas pela TV aberta. "Ainda há muito 
chão nas classes A e B para ser coberto. Pelo menos temos de dobrar a penetração, pois só 
atingimos 25%", contrapõe. Para ele, o grande desafio da indústria é aumentar o hábito da TV 
paga a médio e longo prazos, porque mesmo quem é assinante ainda destina mais audiência à 
TV aberta. "Precisamos trabalhar para que aumente a audiência. É este crescimento que vai 



gerar valorização do meio e aumento da penetra ção . O jeito é tornar a pay TV cada vez mais 
atraente para assinantes", defende Pecegueiro. 
 
Annemberg insiste que a saída para essa indústria é oferecer conteúdo nacional e adequado ao 
gosto das classes mais populares. "Nenhuma empresa internacional tem sensibilidade de 
desenvolver o que o brasileiro gosta", avalia Annemberg.  
 
Pecegueiro pontua que o momento é de otimismo cauteloso. Para ele, embora ninguém mais 
espere outro plano económico, não há expectativa de uma explo são de crescimento. "O que se 
espera é um crescimento consistente, sem oscilações", diz. No caso da TV paga, olhando a 
partir do aumento da base de assinantes e também das verbas publicitárias, a expectativa é 
de que haverá crescimento da indústria e de que a Glo-bosat terá um desempenho mais 
agressivo que a média do mercado. Até porque a aquisição da Di-recTV pela Sky afeta mais a 
programadora das Organizações Globo do que o próprio mercado. 
 
Para o diretor de vendas publicitárias da Globosat, Fred Múller, no geral o mercado em 2003 
igualou em números em relação a 2002 e a Globosat seguiu este panorama. Por causa da 
cobertura da Copa do Mundo, foi registrado crescimento significativo em 2002.O Pan Ame-
ricano foi bom, mas não chegou à performance da Copa. "No primeiro trimestre de 2003, o 
investimento publicitário foi ruim, mas o ano acabou bem. Se avaliarmos alguns setores que 
cresceram, perceberemos que os investimentos ficaram concentrados no segundo semestre, 
por mais que se buscasse alternativas de incremento para o primeiro período", diz. Atrás de 
novas formas de gerar receita, a criatividade resultou no desenvolvimento de formatos 
publicitários mais flexíveis. "Nos dispusemos a entender o negócio do cliente, desenvolvemos 
projetos customizados e o somatório disso ajudou a minimizar os efeitos do primeiro trimestre 
de 2003", diz Múller. 
 
Para 2004, todas as perspectivas são de otimismo sobre o crescimento da base de assinantes. 
No entanto, Múller diz que, se comparar a TV paga com outras mídias, o resultado é favorável 
ao meio, já que não registrou decréscimo enquanto outras indústrias, como jornal e revista, 
amargaram esvaziamento. 
A diretora de marketing da Globosat, Ana Maria Gemignani, comenta que, na época em que a 
programadora tinha entre 200 mil e 300 mil assinantes e esta base crescia rápido, o 
relacionamento com o mercado publicitário era quase inexis tente. "O foco era maior nos 
assinantes", diz. Mas com a estagnação partir do Ibope, os dados passaram a ser livres para o 
mercado e a Globosat passou a aprimorar junto aos canais diversos argumentos de vendas. 
 
Tudo de bom 
 
Diretora-superintendente da TV A, Leila Lória afirma que 2003 foi o melhor dos últimos anos 
para a operadora que comanda. Para justificar o otimismo, ela também cita a nacionalização 
da moeda, que contribuiu para a estabilização das negociações, e fala de uma maior 
integração com a Editora Abril. O resultado foi o crescimento da receita em 9% e queda do 
endividamento, além de expressiva expansão de 35% da Internet, que no segmento 
corporativo dobrou a base de assinantes para 2 mil empresas. Os investimentos em 
equipamento e instalação de assinantes foram de R$ 24 milhões. "Nos empenhamos em cada 
vez mais melhorar a infra-estrutura e estamos muito bem qualificados", conta a executiva. Ela 
destaca que 2003 foi importante para a indústria como um todo porque o meio começou a ser 
percebido de uma maneira diferente não apenas pelo mercado, mas também pelos órgãos 
governamentais, especialmente devido à infra-estrutura de banda larga que propicia 
oportunidade de inclusão digital.  
 
No ano passado a TVA expandiu os serviços de banda larga para 35 estabelecimentos de 
ensino público, atingindo 70 mil alunos. "A indústria não é vista mais exclusivamente como 
entretenimento, mas também como uma  difusora de educação e cultura", pontua Leila. Para 
ela, este novo posicionamento é interessante porque a TV por assinatura deixa de ser 
comparada com a TV aberta e passa a concorrer com mídias mais segmentadas, como Internet 
e revistas. 
 



Dois dos grandes avanços re sultantes da maior aproximação com a Editora Abril foi o Guia da 
TVA, cujo conteúdo é de responsabilidade da editora, e a integração da venda publicitária. 
Além disso, ficou mais fácil gerar conteúdo para a TVA a partir da cobertura de eventos da 
Abril como Melhores e Maiores da Exame, Prémio Cláudia com show da cantora Maria Rita, 
Prêmio Contigo e todos os fóruns da Exame, além do Prêmio Caboré, realizado em parceria 
com a Editora Meio & Mensagem. 
 
De acordo com Leila, 2004 começou bem do ponto de vista mercadológico, com perspectiva de 
retomada da economia. "Muitos assinantes nos deixaram no ano passado devido à perda de 
poder aquisitivo", aponta Leila. Segundo ela, as desistências feitas via call center eram 
repletas de lamentações e promessas de retorno quando a situação económica melhorar. A 
diretora-superintendente aposta na volta desses clientes e também em crescimento dos 
investimentos publicitários. Em 2004, a TVA lan-ça dois novos canais: o Playboy e o Adulto. 
Também aguarda o crescimento dos negócios de banda larga, com o provimento de Internet a 
edifícios inteligentes. 
 
Performance Avaliada 
 
Durante a última feira e congresso da ABTA, que é considerada um dos maiores eventos da in-
dústria de TV por assinatura da América Latina, realizada de 7 a 9 de outubro no Pavilhão 
Verde do Expo Center Norte, em São Paulo, a Converge elaborou um comparativo de 
faturamento que soma assinatura e venda publicitária de 2001 a 2003. Converge é uma 
empresa especializada em organizar e promover seminários, congressos e feiras para as áreas 
de - telecomunicações, TV por assinatura, new media, Internet, produção e distribuição de 
conteúdo audiovisual. É ela que organiza o evento da ABTA — que neste ano será realizado em 
agosto — e é responsável pelo PTS - Pay TV Survey, espécie de IVC da indústria que mensura 
o número de assinantes por operadora, região e tecnologia e emite relatórios mensais que são 
usados pelos mercados publicitário e financeiro. 
Segundo o estudo comparativo, em 2001 a TV aberta faturoualgo em torno de R$ 5,34 bilhões, 
em2002R$ 5,65bilhõeseem2003 há a projeção de R$5,94bilhões.Aperformance da TV paga foi 
de R$ 2,64 bilhões em 2001, R$ 3,183 bilhões em 2002 e R$ 3,65 bilhões em 2003.Já o meio  
jornal registrou faturamento de R$ 3,29 bilhões em 2001, R$ 3,19 bilhões em 2002 e R$ 3,27 
bilhões em 2003. Vale salientar que, quando se fala dos meios jornal e TV aberta, as receitas 
são oriundas exclusivamente de fatu-ramento publicitário, o que não acontece com a TV por 
assinatura, que tem seus rendimentos em publicidade, assinaturas e provimento de acesso à 
Internet. 
 
Diante das projeções da Converge, a ABTA concluiu que a TV por assinatura ultrapassou o 
meio 
jornal e ocupa agora a segunda posição em fatura-mento entre todas as mídias. Revistas estão 
na quarta posição com fatura-mento de R$ l ,6 bilhão em 2001, R$ 1,5 bilhão em 2002 e R$ 
1,6 bilhão em 2003. "A TV por assinatura foi por muito tempo apresentada ao mercado como o 
patinho feio das mídias e agora se mostra mais estruturada e conhecedora de suas 
potencialidades", diz Rubens Glasberg, diretor da Converge. 
 
Glasberg destaca que o público compra TV por assinatura como  bem de consumo e que, por 
isso, a indústria tende a acompanhar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País. 
Seria como consumir entre tenimento, DVDs, CDs etc. "Quando o PIB cresce, a indústria acom-
panha na proporção de três para um", avalia. Quanto às tecnologi-as, ele pondera que cabo e 
satélite são dominantes, sendo que a primeira soma pouco mais de 2 mi lhões de assinantes, a 
maior parte dividida entre Net, TVA e Horizon - que acabou de comprar a Canbrás -, e a 
segunda fica com os mais de l milhão de assinantes concentrados na Sky, que no ano passado 
incorporou a Directv. 
 
Dinheiro de Publicidade 
 
O faturamento publicitário da TV paga não deverá atingir R$ 200 milhões em 2003. Mas 
cresceu 28,4% de 2001 para 2002, enquanto a TV aberta registrou crescimento de 6%. "É um 
incremento grande sobre uma base pouco significativa", afirma Glasberg. A publicidade ainda é 



baixa mas deve crescer por conta da segmentação. O executivo da Converge salienta que TV 
por assinatura não concorre com TV aberta, mas talvez com revista, que é mais segmentada. 
A boa performance em publicidade registrada nos últimos anos vem dos esforços dos 
departamentos comerciais de canais, programadoras e operadoras, também em razão de não 
ter sido possível aumentar a base de assinantes. De acordo com Glasberg, as equipes de 
vendas publicitárias desenvolveram políticas de comercialização mais inteligentes. Bom 
exemplo é que já não colo cam mais televendas ao lado de grandes anunciantes. Já o pay per 
view apresentou crescimento acentuado principalmente em programação esportiva. "Isso 
também tem de ser considerado para se entender o crescimento do faturamento da indústria", 
analisa. 
 
Para 2004, se for mantido o que Glasberg chama de tempera tura e pressão na economia e se 
o PIB registrar aumento de 3%, o meio deve ampliar em mais de 10% a sua receita. Também 
é preciso levar em consideração algumas novidades em operação em cabo e MMDS. "Temos 
195 operadoras em atividade e mais 117 em via de instalação", comenta Glasberg. Desse 
total, somente em MMDS são 55 em operação e mais 28 em fase de instalação. 
 
Pacotes 
 
A Net Brasil, empresa li-cenciadora de produto associado à marca Net, registrou crescimento 
de 2% em relação a 2002. O diretor de ma-rketing e relacionamento com afiliados, Fernando 
Ramos, afirma que a performance foi surpreendente porque as expectativas, no início do ano 
passado, não eram nada oti-mistas. A perspectiva para 2004 é que haja melhoria nessa 
evolução e que o crescimento se acentue. "Deve ficar entre 2% e 5%", projeta. No entanto, é 
possível registrar crescimento maior porque mesmo sem desviar das classes A e B, a TV por 
assinatura tem potencial para crescer inclusive em razão da infra-estrutra já instalada. Ramos 
acredita que a base de assinantes deverá ser ampliada em até 200 mil. 
 
O diretor ressalta que a oferta de conteúdo nacional vai contribuir para o crescimento da 
indústria. Ele revela também expectativa de que haja um processo de aculturação da 
população brasileira. O pacote oferecido pela Net com maior penetração é o Advanced, mas 
Ramos não nega que há tendência de aumentar a venda dos pacotes mais baratos em virtude 
de uma maior penetração da TV por assinatura na classes mais populares. 
 
Ramos salienta que o principal papel desempenhado pela Net Brasil no mercado foi ter iniciado 
o movimento pela nacionalização da moeda no negócio, enquanto que a contribuição da 
Globosat foi importante no processo de fle-xibilização de empacotamento de canais, por causa 
de sua programação nacional. 
 
Com 50 empresas associadas e 126 operações em 319 cidades, a NeoTV dispõe de pesquisa 
que mostra a preferência do consu-midor pela TV por assinatura em detrimento de outras 
formas de entretenimento. "Todo o nosso trabalho está em fazer o que o assinante deseja", diz 
a diretora geral Neusa Risette. Segundo ela, o ano de 2003 foi bom para os negócios, 
principalmente em razão da nacionalização da moeda. Os contratos deixaram de ser fechados 
em dólar e passaram para real indexados pelo IGPM. "A partir disso conseguimos ampliar o 
planejamento e olhar mais para as necessidades dos . clientes", afirma. 
 
Com base na performance do ano passado, a NeoTV antevê 2004 com otimismo. No entanto, 
Neusa adverte que o maior problema do mercado de TV paga é a exclusividade de 
programação, referindo-se em especial ao Sportv. Ela diz que existe um processo na Se-
cretaria de Direito Económico que reivindica o fim da exclusividade do canal esportivo da 
Globosat nos line-ups apenas das empre sas ligadas às Organizações Globo. "Já temos parecer 
favorável da Secretaria de Acompanhamento Económico do Ministério da Fazenda", conta. 
Neusa acredita que neste ano o processo será dirigido ao Conselho Administrativo de De fesa 
Econômica (Cade) e que deverá ser julgado favoravelmente, o que propiciaria um novo 
momento para o mercado, principalmente quanto ao Campeonato Brasileiro de Futebol. Outra 
questão destacada por Neusa é a fusão da Sky com a DirecTV. "Entramos com outro processo 
para que nenhum contrato de exclusividade seja firmado durante o tempo de fusão", diz. Ela 
lembra que, juntas, Sky e DirecTV somam mais de l milhão de assinantes. 



 
Para a BigTV, do grupo Alusa, 2003 foi decisivo para modificar seu cenário de atuação. Até 
então com duas operações no Nordeste, quatro no interior de São Paulo e a TVC em Marília, a 
Big TV adquiriu a parte da Canbrás em Guarulhos e responde por mais quatro cidades no 
Paraná: Cia-norte, Guarapuava, Ponta Grossa e Cascavel. Com as mudanças, seu volume de 
assinantes dobrou para 60 mil. A BigTV também foca os negócios na expansão das 
possibilidades em banda larga, como provedor de acesso à Internet no interior de São Paulo e 
no Nordeste. "Tínhamos um certo receio de levar Internet para o Nordeste em razão do menor 
poder aquisitivo, mas tudo indica que 2004 será muito bom", diz o diretor Guilherme Godoy. 
 
Embora esteja otimista, Godoy afirma que ainda existem batalhas a serem vencidas. Enumera 
a exclusividade de programação e a questão tributária como pontos a serem transpostos para 
beneficiar a indústria de TV paga. Além de engrossar o coro dos que pretendem lançar 
campanha de assinatura para toda a indústria, Godoy defende ações sistemáticas contra a 
pirataria . "Nosso maior concorrente é a ligação clandestina", afirma. Segundo ele, 7% das 
ligações são ilegais. "Isso causa prejuízo geral para a indústria e o pior é que o consumidor 
não sabe das implicações. É roubo de sinal, é crime", alerta. 
A saída da Bell Canadá - proprietária da Canbrás - do mercado brasileiro também favoreceu a 
Horizon, que assumiu os negócios em São José dos Campos e no ABC Paulista. A Horizon não 
respondeu à reportagem de Meio & Mensagem. 
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