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Brasileiro adora ver televisão 
e, aos poucos, a TV por assina-
tura vem conquistando mais 
espaço na telinha dos telespec-
tadores que dispõem do serviço 
— ainda uma minoria, é bem 
verdade. Diariamente mais de 
7 milhões de pessoas em todo o 
País assistem a pelo menos um 
canal de TV paga, algo como 52% 
do público assinante. Em 2001, 
na medição do Ibope, essa rela-
ção era de 48%. Isso se refl ete 
no aumento da participação na 
audiência do meio, que passou 
de 24,7% em 2001 para 28,1% 
em 2005 (crescimento superior 
a 14% no período).

Estas e muitas outras infor-
mações, com detalhes, estão 
presentes na nona edição do 
estudo Hábitos e Consumo, que 
será apresentado nesta semana 
pela Globosat. Lançada pela 
programadora em 1998, época 
em que o mercado publicitário 
ainda carecia de informações 
confi áveis sobre o mercado de 
TV por assinatura, a pesquisa 
vem acompanhando a evolução 
do segmento ao longo dos anos.

Em termos gerais, os números 
mostram que o total de domicílios 
assinantes passou de 2,5 milhões 
(representando cerca de 8,9 
milhões de telespectadores) em 
1997 para 3,5 milhões (12,4 mi-
lhões de espectadores) em 2001 
e chegou aos 4 milhões (com 14,2 
milhões de telespectadores) em 
2005. Os homens são maioria 
entre os telespectadores dos 
canais pagos (54% da audiên cia 
é masculina), sendo que a maior 
concentração de público (39%) 
está na faixa etária dos 18 aos 34 
anos e nas classes A e B (81%).

A renda média mensal fami-
liar dos telespectadores de TV 

T V  paga ganha espaço na telinha
Mais de 7 milhões de pessoas em todo o País assistem a pelo menos um canal por assinatura diariamente
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paga (R$ 4.340) é maior que a da 
média dos brasileiros das classes 
A e B (R$ 3.957) e maior ainda 
entre os clientes da Globosat (R$ 
4.531). Entre os telespectadores 
de pay TV, 72% possuem telefone 
celular, 46% têm computador 
pessoal e 14% dispõem de apare-
lho de som com mp3 em casa.

Quase 70% têm DVD, com-
putador e automóvel, e mais de 
metade possui televisor de 29 
polegadas ou mais. Segundo a 
pesquisa, entre 2004 e 2005, o 
total de telespectadores Globo-
sat com aparelhos de DVD em 
casa cresceu 21 pontos percen-
tuais. Mais da metade do público 
adulto da TV paga (52%) possui 
cartão de crédito e 24% tem 

cartão internacional; além disso, 
63% fi zeram alguma viagem pelo 
Brasil no último ano e 68% pre-
tendem fazê-lo no próximo.

Em termos de hábitos de 
lazer, os mais apontados pelos 
telespectadores Globosat são 
ouvir música (91%), assistir 
a filmes em videocassete ou 
DVD (70%) e fazer compras 
em shopping centers (69%). 
Entre os gêneros preferidos 
de programação estão filmes 
estrangeiros dublados (75%), 
shows variados e documentários 
(73%), fi lmes estrangeiros com 
legenda (70%) e telenovelas ou 
minisséries (67%). Curiosamen-
te, o futebol aparece em sétimo 
lugar, com 64% (lembrando que 
cada pessoa pôde citar mais de 
uma opção).

A pesquisa divide o público 
da TV por assinatura em sete 
segmentos. O grupo do Boa 
Gente (que corresponde a 20% 
dos telespectadores) é formado, 
em sua maioria, por homens ma-Fonte: EGM/Estudos Marplan. Consolidado 2005

duros, casados e pertencentes a 
classes sociais intermediárias. 
Já os Bem Informados (16%) 
são basicamente homens jovens 
maduros, com alta escolaridade, 
economicamente ativos e muito 
qualifi cados. As Mulheres Atuais 
(17%) são adultas, modernas, 
muito qualificadas e com alta 
escolaridade, enquanto as Dedi-
cadas (15%) são casadas, donas 
de casa e pertencentes a classes 
sociais intermediárias. 

Os Ligados (13%) compõem 
um grupo de homens muito 
jovens, solteiros, que se preocu-
pam com a profi ssão e são am-
biciosos; as Descoladas (13%) 
também são jovens, solteiras e 
da classe A, mas a maioria não 
tem renda própria. Por fi m, os 
Absolutos (6%) são um grupo 
sem distinção de sexo ou estado 
civil, formado por pessoas ma-
duras e de elevada renda. Cada 
grupo tem seus próprios interes-
ses e gêneros de programação de 
sua preferência.

Segmentos da TV por assinatura (em %)

Sol Invest integra veículos
Forte nos setores de agrone-

gócio e empreendimentos imo-
biliários, o Grupo Sol Invest, do 
ex-governador Orestes Quércia, 
pretende consolidar-se também 
no mercado de comunicações. 
Durante o 16o MaxiMídia, 
realizado na semana passada, 
apresentou as emissoras TVB 
(de Campinas e de Santos), 
fi liadas ao SBT, o jornal DCI e 
a rádio Nova Brasil FM dentro 
de um único guarda-chuva, 
defi nido como Grupo Sol Invest 
de Comunicação.

Segundo Claudia Rei, dire-
tora-superintendente da TVB, 

já está em fase adiantada o pro-
cesso de integração de conteúdo 
dos veículos. Nestas eleições 
presidenciais, por exemplo, as 
emissoras de TV apostaram em 
entrevistas com os candidatos, 
que também foram veiculadas 
na rádio e serviram de fonte para 
reportagens no jornal DCI. “Mas 
ainda estudamos uma melhor 
forma de integrar os veículos na 
área comercial”, conta Claudia, 
ao ressaltar que, por enquanto, 
trabalha com a venda de pacotes 
comerciais integrados apenas 
quando se trata de projetos 
especiais.
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