
TV por assinatura faz parte da classe AB no Brasil 
 
O brasileiro de maior poder aquisitivo, com atitudes, hábitos e preferências mais cosmopolitas e 
cultivadas, incluí em sua rotina a programação da TV por assinatura. Esse consumidor altamente 
qualificado, disposto a gastar em concertos, viagens internacionais e sintonizando com os avanços 
tecnológicos, representa 82,5% dos assinates de TV Paga no Brasil. Os dados fazem parte da 
pesquisa "A classe AB e sua relação com a TV paga", realizada pela Ipsos Marplan a pedido da 
Lamac - associação formada pelos 30 maiores canais de TV por assinatura na América Latina. 
 
A pesquisa foi realizada entre os meses de junho e agosto, contando com diversas etapas que 
envolveram distintos tipos de estudo: entrevistas em profundidade com observações etnográficas 
(efetuadas entre 15 de maio e 17 de julho), análise semiótica e um "desk research". Para 
entender em profundidade a Classe AB no Brasil, especialmente no que diz respeito à sua relação 
com a TV aberta e a TV paga, a pesquisa levou em conta o contexto histórico de cada mídia, 
hábitos e comportamentos, percepções e atitudes do universo pesquisado e o nível de 
entendimento e atenção ao conteúdo.  
 
O estudo qualitativo envolveu 24 entrevistas em profundidade, na cidade de São Paulo, com 12 
homens e 12 mulheres da classe AB1 (critério Brasil), entre 6 e 54 anos; possuidores e não 
possuidores de TV paga. Entre os assinantes de TV paga, foram ouvidos clientes das operações 
TVA, NET e SKY. As entrevistas, bem como as observações etnográficas no domicílio do 
entrevistado, foram gravadas, resultando em um material de mais de 120 horas para utilização 
em análise.  
 
O estudo semiótico da pesquisa envolveu mais de 100 horas de monitoramento de canais de TV 
paga e aberta. O Desk Research foi realizado com base em mais de 30 fontes de informação 
diferentes, incluindo publicações específicas da área, registros históricos, artigos de jornais e 
revistas, bases de dados dos Estudos Marplan/ EGM e dados de audiência, entre outros.  
 
A TV paga é uma mídia utilizada fundamentalmente pela Classe AB, sendo um dos símbolos que a 
identificam e definem. É um objeto de cobiça entre os que não a possuem, cuja falta pode gerar 
sensação de exclusão. Os motivos para ter TV paga são a variedade da programação e a 
percepção de maior qualidade e segmentação dos programas.  
 
Isso é mais freqüente entre pessoas com menor nível de restrição financeira (gastam e possuem 
mais), mais ativos e com atitudes, hábitos e preferências mais cosmopolitas e cultivadas. Já os 
motivos para não ter TV paga costumam estar relacionados à priorização de outras atividades ou 
necessidades com maior relação custo/ benefício. A pesquisa aponta que isso é mais freqüente 
entre as pessoas mais acomodadas e tradicionais, menos antenadas e culturalmente mais básicas. 
 
Indicadores dos hábitos e costumes mais cosmopolitas dos assinantes de TV paga mostram que 
eles vão a concertos 38% a mais que a média da classe AB (sendo 22% a menos que a média 
entre os não assinantes); possuem cartão de crédito internacional 45% a mais que a média da 
classe AB (contra 26% a menos que a média entre os não assinantes); e compram câmeras 
digitais 65% a mais que a média da classe AB ( sendo 38% a menos que a média entre os não 
assinantes).  
Existe ainda um "perfil seletivo"muito mais ligado ã TV paga, que a percebe como tendo uma 
qualidade e diversidade bem maior que a TV aberta. Esse perfil é majoritariamente composto por 
homens da classe A, que ocupam cargos executivos de alto nível, têm forte ligação internacional 
(costumam comprar vinhos e uísques importados, viajar para o exterior e possuem cartão de 
crédito internacional); gastam mais de R$ 1 mil por mês no cartão e são ligados em tecnologia 
(acessam a internet, têm laptop, etc).  
 



Segundo a Ipsos Masplan, esse público assiste à TV paga 80% a mais do que o conjunto da Classe 
AB e os 15 canais de televisão que mais assistem (em comparação relativa com a média da classe 
AB) são de TV paga.  
 
Do ponto de vista antropossemiótico, o estudo identificou que existem dois modelos genéricos de 
TV, baseados nos seguintes signos principais: 
 
Tradição e Localidade (Brasil) - Modelo mais característico da TV aberta (embora presente em 
parte da TV paga), dirigido a um público de perfil mais tradicional e menos crítico; utiliza uma 
linguagem mais conservadora, simples, previsível e cotidiana. 
 
Modernidade e Internacionalidade - Modelos mais característicos da TV paga (mas presente em 
parte da TV aberta), dirigido a um público de perfil mais diferenciado e cosmopolita; utiliza uma 
linguagem mais inovadora, arrojada, internacional e contemporânea. 
 
Este segundo modelo é o que agrega um diferencial positivo aos anúncios, associado a 
modernidade, dinamismo e ousadia. Funciona especialmente bem com crianças e adolescentes, 
por causa da sua menos exposição à TV aberta. 
 
A classe AB foi pesquisada sob a ótica de sua relação com a TV paga, com o uso das chamadas 
observações etnográficas - metodologia de observação do contexto no qual o entrevistado está 
inserido, permitindo perceber dissonâncias ou complementos entre o contexto real e o discurso do 
entrevistado.  
 
Outra técnica de pesquisa qualitativa adotada foi a de Diários Criativos, que utiliza diversos 
recursos projetivos com o objetivo, entre outros, de fazer com que os entrevistados consigam 
acessar aspectos que tendem a ficar "escondidos" pelo discurso politicamente correto. Todas as 
entrevistas foram filmadas, sob autorização, editadas para identificar cenas de observações 
etnográficas e do discurso de cada entrevistado e compiladas no vídeo que ilustra as principais 
conclusões da pesquisa. 
 
Uma inovação importante foi a utilização de análises antropossemióticas, para proporcionar um 
pano de fundo sobre os modelos comunicativos das TVs aberta e paga. Esta análise envolve a 
metodologia a Antropologia Visual e da Teoria Semiótica, e permite dissecar o complexo de 
linguagens parciais que constitui um determinado modelo comunicativo, em função das 
qualidades sígnicas que possui.  
 
Desta forma, se possibilita a interpretação e o entendimento a respeito da geração potencial de 
efeitos de sentido para os telespectadores por parte de cada modelo. O Desk Research da 
pesquisa permitiu a construção de uma segmentação da Classe AB no Brasil, identificando sete 
segmentos, a partir de dados dos Estudos Marplan/ EGM, sobre hábitos (mídia, lazer), atitudes e 
interesses, desenvolvimento profissional e consumo de diversos produtos/ serviços diferenciados 
(importados, financeiro e tecnológicos). 
 
Disponível em: <http://www.adnews.com.br>. Acesso em 1 dez. 2005.  


