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TV paga volta a falar em conteúdo nacional para atrair assinantes 

 
Valorização da programação é a palavra de ordem na TV por 
assinatura nestes novos tempos pós-eleições e pós-crise do 
dólar. Obrigado a fazer a lição de casa em 2002 - renegociando 
contratos em dólar, terceirizando serviços e cortando despesas -, 
o setor ensaia recuperação, com perspectiva de crescimento de 
15% já neste ano e de números ainda melhores para 2004. 
Novas oportunidades de negócios já se apresentam no horizonte 
próximo, como o aumento da base de assinantes do serviço de 
acesso rápido à Internet, a utilização dos recursos do Fundo de 

Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust - ver box nesta página) e o uso da infra-
estrutura para acelerar a implantação da TV digital no País. Mas o grande motor do crescimento 
da indústria deve ser mesmo o crescimento do serviço de TV paga, e para que isso aconteça, 
investir em conteúdos de maior interesse do público brasileiro é fundamental.  
 
Não é por acaso que a Associação Brasileira de Telecomunicações por Assinatura (ABTA) reservou 
um dos três dias de seu congresso anual, realizado na semana passada, em São Paulo, para 
discutir temas relativos à programação.  
 
Estrela do evento, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni - ex-todo-poderoso da Rede Globo e 
agora empresário de radiodifusão, com a sua TV Vanguarda -, deu a deixa para operadores e 
programadores: "Os concorrentes da Globo faliram e o papel de competir com ela tem que ser 
desempenhado pela TV paga. Ela pode contribuir para melhorar a qualidade da TV brasileira, mas 
tem que repensar seu conteúdo", disparou Boni, sem poupar críticas às demais redes abertas, que 
segundo ele "chafurdam na lama" na briga pelos 20% de verba publicitária de TV que não ficam 
com a líder.  
 
Atentos a essa realidade, os canais internacionais vêm procurando aumentar o volume de 
atrações nacionais ou nacionalizadas, mas a produção local ainda é uma equação não resolvida, 
reconhecem os próprios programadores. "Estamos em constante processo de aprendizagem sobre 
o que entregar ao assinante e como vender publicidade. A questão do conteúdo não está tão 
ligada ao lado financeiro, mas sim a o quê produzir", sintetizou Abel Puig, diretor dos canais Fox 
no Brasil.  
 
E não é só isso: produzir no Brasil é um desafio, até pela própria natureza dos canais 
internacionais (que têm características mundiais), e por seu modelo de negócios, que pressupõe 
ganhos de escala com a distribuição do mesmo conteúdo em diferentes praças. "Não podemos 
perder o enfoque do nosso negócio, que é dar opções a assinantes de diferentes gostos. Não 
vamos imitar a TV aberta achando que, com isso, conseguiremos mais audiência", ponderou 
Anthony Doyle, vice-presidente da Turner no Brasil.  
 
Conteúdo nacional  
 
De fato, a questão do conteúdo nacional como condição essencial para o crescimento da indústria 
de TV paga não é consenso.  
 
Para Rafael Davini Neto, diretor de vendas publicitárias da Turner, é falsa a noção de que os 
canais com conteúdo nacional têm maior audiência. "Isso não existe. Até canais nacionais, que 
são muito bem feitos, têm conteúdo internacional", argumentou.  
 



Na mesma linha, Dorien Sutherland, ex-diretor da Columbia Tristar, lembrou que a cara da TV 
paga no Brasil é a da elite por ela atingida, e não de todo o País, pois a maioria da população 
assiste a TV aberta. Essencial ou não para o crescimento do meio, o conteúdo nacional vem 
ganhando espaço na TV paga, graças em parte a incentivos como o da Agência Nacional de 
Cinema (Ancine), cujo fundo criado para incentivar a produção independente já acumulava R$ 10 
milhões em agosto (dos quais R$ 8 milhões já alocados para projetos de co-produção), advindos 
de tributos pagos pelas programadoras internacionais.  
 
Parcerias com a TV aberta, como a estabelecida entre a TV Educativa e a National Geographic, 
vêm ganhando fôlego. Conteúdos tradicionalmente veiculados na TV aberta, como o futebol, 
também têm se mostrado uma atraente fonte de receita para os canais pagos. Segundo Mauro 
Holzman, diretor do Clube dos 13 (que reúne os 20 maiores times do País), no ano passado foram 
vendidos 220 mil pacotes de pay per view dos jogos do Campeonato Brasileiro e neste ano o 
número já chega a 250 mil. Para 2004 esse volume deve aumentar, pois a TV aberta passará a 
transmitir partidas apenas dois dias por semana (às quartas-feiras e sábados ou domingos). "Um 
dos nossos maiores problemas é a pirataria de sinal, principalmente por parte de bares e outros 
estabelecimentos que exibem os jogos para seus clientes", afirmou Holzman, ao adiantar que está 
em estudo a criação de pacotes para pessoas jurídicas, que permitam esse tipo de uso. A própria 
ABTA anunciou durante o evento o lançamento de uma campanha antipirataria, prática que 
alcança o índice de 15% sobre a base de assinantes e provoca perda de receita da ordem de R$ 
312 milhões por ano.  
 
Fust abre oportunidades de negócios  
 
Num evento cheio de novidades, duas das mais significativas para o setor de TV por assinatura 
foram a escolha da nova diretoria da ABTA e o anúncio de que as operadoras terão finalmente 
acesso ao Fust. O novo presidente da entidade, que assume o lugar de Leila Loria, é Francisco 
Valim, principal executivo da Net Serviços. Alexandre Annemberg continua como diretor executivo 
da instituição. O próprio Annemberg sempre foi um dos principais críticos da restrição do acesso 
aos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que só podem ser 
usados pelas empresas concessionárias de telefonia fixa - embora as operadoras de TV paga 
também sejam obrigadas a recolher aos cofres públicos 1% de sua receita bruta como 
contribuição para o fundo. Instituído pela Lei nº 9.998, de 2000, o Fust foi criado com o objetivo 
de financiar o acesso aos serviços de telecomunicações para comunidades e localidades aos quais 
dificilmente eles chegariam, por não serem mercados economicamente interessantes para as 
empresas. Por uma distorção na lei, as operadoras de TV por assinatura foram incluídas como 
contribuintes do Fust, mas não foi dada a elas a possibilidade de pleitear recursos do fundo para 
implementação de projetos de interesse público. O assessor especial do Ministério das 
Comunicações, Márcio Wohlers, anunciou na semana passada que o governo vai criar um novo 
serviço em regime público, destinado à universalização das redes digitais. Qualquer empresa 
poderá pedir habilitação para ser prestadora desse novo serviço, mas as de TV por assinatura 
deverão sair em vantagem, pois já dispõem de infra-estrutura para transmissão de sinais. A 
expectativa de Wohlers é de que em abril de 2004 saiam as primeiras licitações para a escolha de 
projetos que serão custeados com recursos do Fust, que dispõe hoje de nada menos do que R$ 
2,3 bilhões em caixa. Com isso abre-se uma nova perspectiva de expansão de negócios para as 
operadoras de TV paga. Pelas regras do Fust, o dinheiro deverá ser usado para projetos de 
interesse social, como telemedicina, educação à distância ou acesso à Internet para escolas, 
bibliotecas e órgãos públicos. Mas, na medida em que usa esses recursos para, por exemplo, levar 
a rede de cabos até determinada localidade, a concessionária terá como oferecer seus serviços a 
um público que ainda não atingia. Além de abrir para a indústria de TV paga a possibilidade de 
usar o dinheiro do Fust, o governo também está interessado na proposta do setor de 
aproveitamento das redes já instaladas para acelerar o processo de implantação da TV digital no 
Brasil. A idéia é que se tenha uma caixa conversora (set top box) única para recepção tanto do 
sinal digital aberto quanto para os sinais codificados dos canais pagos - mas a estes últimos, só 



teriam acesso os assinantes do serviço. "Vemos com muito bons olhos essa proposta", garante 
Wohlers.  
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