
Bom, mas pode ser melhor 
 
Estudo mostra que índice de satisfação do consumidor em relação à TV paga equipara-se ao 
norte-americano 
 
Em agosto de 2003 a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) encomendou à Fundação 
Instituto de Adminis tração, vinculada à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 
da Universidade de São Paulo (FEA-USP) e à Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (Faurgs), a realização da Pesquisa de Satisfação de Clientes de Televisão por 
Assinatura, para os segmentos TV a cabo, MMDS e DTH. O objetivo foi desenvolver e 
implementar um processo de aferição do grau de satisfação dos assinantes do serviço de TV 
paga. 
 
O resultado deste trabalho, segundo o diretor executivo da Associação Brasileira de TV por 
Assinatura (ABTA), Alexandre Annemberg, teve impacto positivo no mercado, haja vista a 
indústria ainda ser recente no País e trazer índices comparáveis aos da indústria norte-
americana, que é bem mais sedimentada que a nacional. "A única insatisfação é quanto ao 
preço, o que não é nenhuma surpresa", defende Annemberg. Além disso, ele destaca as dicas 
que a pesquisa aponta como melhorias do setor e afirma que os avanços do meio nos últimos 
anos foi excepcional. "Hoje é raro ver reclamação da prestação do serviço, o que antes era 
freqüente", diz. 
 
De acordo com o consórcio FIA-USP/Faurgs, o primeiro ponto a observar diz respeito aos 
números levantados no estudo. Os principais são os índices de satisfação, apresentados na 
forma de porcentagem. Mas a questão é como devem ser interpretados tais índices. 
 
Como referência, o consórcio utiliza a própria experiência com práticas empresariais de 
satisfação de clientes e o tratamento dado aos resultados de satisfação por reputados 
programas de qualidade no mundo, como o Mal-colm Baldrige, nos Estados Unidos; o Deming, 
no Japão; e o PNQ (Prêmio Nacional da Qualidade), no Brasil. A partir disso, pode-se dizer que 
uma empresa ingressa em uma zona de excelência em satisfação quando ultrapassa os 85% e 
muito especialmente alto de satisfação dos usuários de TV por assinatura, examinando-se os 
três sistemas, foi obtido pelos grupos General Cable/TVa cabo e Roberto Amaral/MMDS, que 
entregaram 78,8% de satisfação aos seus clientes.  
 
Nesta pesquisa o índice mais alto de satisfação dos usuários de TV por assinatura, 
examinando-se os três sistemas, foi obtido pelos grupos General Cable/TV a cabo e Roberto 
Amaral/MMDS, que entregaram 78,8% de satisfação aos seus clientes. O mais baixo foi o do 
grupo BahiaSat/ MMDS, que obteve 64,1% de satisfação. Estes números apontam que nenhum 
grupo brasileiro de TV por assinatura se encontra na chamada zona de excelência; aliás, nem 
mesmo perto, já que 6,2 pontos percentuais separam os melhores grupos dos mínimos 85% 
considerados para se atingir a faixa de excelência. Muito pior é a situação do grupo 
BahiaSat/MMDS, com apenas 64,1% de satisfação; está a 20,9 pontos percentuais da 
excelência em satisfação. 
 
Estas informações dão conta do enorme espaço de melhoria na satisfação dos usuários que 
ainda deve ser ocupado pelos grupos no serviço de TV por assinatura do País. Em comparação 
com os resultados de satisfação no exterior, a performance dos grupos bra sileiros não deixa a 
desejar. Os Estados Unidos, que têm uma pujante indústria de telecomunicações, registraram 
índice de satisfação geral do setor de pay TV de 64% em 2001 e de 61% em 2002 e 2003. Há 
que se considerar que os consumidores norte-americanos são, em geral, extremamente 
exigentes e acostuma dos com altos padrões de qualidade na prestação de serviços. 
 
Este fato, no entanto, não deve induzir a percepções de que a satis fação dos usuários 
brasileiros dos sistemas de televisão por assinatura pesquisados já esteja em um nível muito 
qualificado, pelo simples fato de que os índices nacionais estejam acima dos norte-americanos. 
O Consórcio acredita que a ação da Anatel junto aos grupos deva ser incansável no trabalho de 
elevar, paulatinamente e consisten-temente, a satisfação dos usuários de TV por assinatura. 
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