
Perfil da indústria 
 
A programação de TV por assinatura dispõe de 17 gêneros para escolha dos assinantes, 
contemplando os mais variados interesses dos públicos infantil, adolescente e adulto, feminino 
e masculino. Deste montante, 24% da programação é composta de filmes e séries; 11%, de 
jornalismo; e 9%, étnicos. Na casa dos 6% empatam infanto-juvenis, variedades e 
entretenimento, bem como esportivos. Documentários, eróticos, lifestyle e musicais têm 5%; 
educativos e profissionalizantes, 4%; política, 3%; televendas, agribusiness, religiosos e 
esotéricos, 2% cada; 1% de animação adulto e meteorologia. 
 
A penetração de TV por assinatura se mantém em 12% dos domicílios e, considerando-se 
somente a classe A, esse percentual vai a 68%. 
 
Nas regiões metropolitanas, São Paulo registra 16%de penetração do meio e está acima da 
média dos nove mercados pesquisados pelo Ibope, seguida por Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
Curitiba e Brasília, todas na média de 12%. As nove regiões metropolitanas representam 38% 
do índice de Potencial de Consumo do Brasil (IPC).  
 
Dentre as tecnologias, a transmissão acabo detém 60% do share e do total do mercado de 
operadoras, sendo que a Net Serviços detém 37%. A base de domicílios com TV por assinatura 
está estabilizada em 3,5 milhões, o que representa a força do meio perante as últimas crises 
do mercado como um todo. A TV por assinatura tem um alto índice de fidelidade, uma vez que 
69% assinam há mais de dois anos. Além disso, os assinantes de TV gastam mais do que os 
consumidores dos outros meios. O público de TV por assinatura, comparado com o de TV 
aberta, jornais e revistas, tem o perfil mais qualificado, tanto em termos de classe 
socioeconômica (80% A/B) quanto de grau de instrução (34% superior) e renda (51% 
recebem entre 10 e 30 salá rios mínimos). 
 
Em relação a 2002, a maioria dos setores ampliou consideravelmente o investimento em TV 
por assinatura. No ranking dos 25 principais anunciantes (janeiro a outubro de 2003) destaca-
se o crescimento expressivo de investimento de algumas marcas, sendo que os 20 principais 
anunciantes brasileiros também estão presentes na TV por assinatura: 14entre os 25 maiores, 
cinco entre os cem maiores e um panregional.Os principais anunciantes panregionais em TV 
por assinatura são Coca-Cola, Colgate, Gillette, Hewlett-Packard, IBM, Kia, Kodak, L'Oréal, 
Nissan, Samsung e Visa. 
 
NO MUNDO 
Canadá e Estados Unidos são os países com maior índice de penetração de domicílios com TV 
por assinatura (mais de 80%) de todo o mundo. No ranking dos dez principais países em 
número de domicílios com TV, o Brasil está em 6° lugar e a penetração de TV por assinatura 
(8,4%) indica um grande potencial de crescimento. Em relação aos principais países da 
América do Sul, o Brasil, assim como a Colômbia, tem cerca de 3,5 milhões de domicílios 
assinantes, ficando atrás apenas da Argentina (6,5 milhões). 
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