




do ano, chega ao país a tão
esperada TV digital, cuja nova
tecnologia irá permitir a trans-
missão de programação até
pelo celular. Mais do que levar
a TV até às mãos dos usuários,
a TV digital reacende um outro
debate. Segundo especialistas,
cerca de 70% dos clientes de
TV paga só assinam o produto
porque não possuem uma boa
recepção no sinal da TV aber-
ta. Com a nova tecnologia,
a qualidade da transmissão
passa a ser digital, o que dei-
xará a imagem nítida e livre
de interferências. Isso significa

que à medida que a TV digital
se populariza, o número de
assinantes da TV paga tende
a se reduzir. Não é o que
pensa Annenberg. "A entrada
da televisão digital não repre-
senta um grande problema
para a TV por assinatura." De
acordo com o diretor-execu-
tivo da ABTA, o grande limi-
tador para esse novo sistema
é o receptor, que terá uma
curva de penetração muito
longa, de dez anos, no míni-
mo. "No futuro, a TV digital
fará uma grande diferença no
meio, mas por enquanto nada

muda. O consumidor irá con-
tinuar a receber a televisão
digital aberta no seu receptor
analógico. Irá demorar muito
tempo até que o telespecta-
dor se beneficie dessa grande
qualidade de imagem. Isso
não estará disponível do dia
para a noite."

EM SINTONIA
Por enquanto, o setor dá sinais
de que essa história tem tudo
para ter um final feliz. Um
estudo divulgado pela ABTA,
em parceria com o Sindicato
das Empresas de TV por



Assinatura (SETA), aponta que
o segmento encerrou o ano
com faturamento bruto de R$
5,5 bilhões, o que representa
um incremento de 18% em
relação a 2005.
De acordo com Annenberg,
esse resultado foi fortemente
impulsionado pelo crescimen-
to de 89% na base de assinan-
tes de internet em alta veloci-
dade. Em dezembro, as ope-
radoras somavam 1.189.212
clientes do serviço. A base
de assinantes de TV cresceu
15% em 2006 em relação ao

ano anterior. Em dezembro,
as operadoras ultrapassaram
o total de 4,7 milhões de assi-
nantes. O aumento da base
de assinantes de TV superou
os dois anos anteriores: 8%
em 2005 e 6% em 2004.
"Considerando a média de
cerca de quatro telespecta-
dores por domicílio, a TV por
assinatura está disponível hoje
para aproximadamente 20
milhões de pessoas." Segundo
ele, a estabilidade econômica
e a oferta de novos serviços
pelas operadoras são fatores

que impulsionaram o cresci-
mento da TV paga nos últimos
anos. "A banda larga é um
serviço de extrema importân-
cia na inclusão digital e vem
se tornando um serviço indis-
pensável para muitos brasilei-
ros", observa o executivo.
Annenberg afirma que o que
interessa para a sociedade é
o serviço de banda larga, que
permitirá a inclusão digi ta l .
"Porém, 90% dos municípios
de São Paulo não têm TV
a cabo.



CAPA

Nessas localidades a empresa
de telefonia poderia oferecer
banda larga, o que não acon-
tece. As teles têm uma infra-
estrutura de enorme capila-
ridade, que pode representar
um instrumento decisivo para
a inclusão digital, e não estão
utilizando porque isso exige
investimentos no país."
Justificando a representa-
ção feita pela ABTA ao Cadê
contra a compra da TVA
pela Telefônica, Annenberg
comenta que a entidade

entende que com a aquisição,
a Telefônica estaria tirando
um concorrente do mercado.
"A rede da TVA em São Paulo
serve apenas aos bairros das
classes A e B. Se o objeti-
vo da Telefônica é entrar no
mercado de TV por assinatu-
ra para atender as áreas de
população com menor poder
aquisitivo, como declarou,
ela ainda não tem um cen-
tímetro de cabo nos bairros
das classes C e D. Então, para
que comprou a TVA?"

i UNIFICAÇÃO DOS MEIOS
, A pesquisa da ABTA revela

ainda que a mensalidade de
programação continua sendo
a principal fonte de receita
das operadoras, representando
84% do faturamento bruto do
setor. A banda larga vem em
seguida, sendo responsável
por 11% do faturamento da
indústria. Pay-per-view, taxas
de adesão e outras modalida-
des de serviços somam os 5%
restantes.
Outro fator associado a esse



bom desempenho da TV por
assinatura é a receita publi-
citária do meio, que também
cresceu. Dados divulgados
pela ABTA com exclusivida-
de para a revista Marketing
mostram que, em 2006, a TV
paga cresceu 6% em número
de anunciantes em relação ao
ano anterior. Já o número de
inserções durante os intervalos
da programação dos canais
registrou um surpreendente
aumento de 25% na quantida-
de de anúncios. Como conse-

qüência, em 2006, pelo tercei-
ro ano consecutivo, a TV por
assinatura bateu o seu recorde
de faturamento publicitário.
Foi um crescimento de 42%,
frente a uma média de 9% do
total dos meios. Vale ressaltar
que o faturamento publicitário
bruto anual das programado-
ras no ano passado foi de R$
529,9 milhões, contra os R$
374,2 milhões, em 2005.
Fred Müller, diretor comercial
da Globosat, informa que os
três setores que mais investem

nessa mídia são financeiro,
automotivo e telecomunica-
ções. "Nos últimos anos, a TV ' ;
por assinatura vem ganhando
espaço não só entre os anun-
ciantes tradicionais, mas tam-
bém em outras áreas, como o
varejo e as indústrias imobi-
liária e farmacêutica. Muitos
começaram a experimentar
essa mídia. O fato é que após
testarem a TV por assinatu-
ra a maioria dos anunciantes
permaneceu com seus inves-
timentos no meio." Pão de



Açúcar, Ponto Frio e Gafisa
estão entre as empresas que,
segundo Müller, ampliaram
sua participação na TV paga,
recentemente.
O diretor comercial da
Globosat lembra que, antiga-
mente, os investimentos acon-
teciam sem qualquer planeja-
mento. "Se sobrasse dinheiro,
o anunciante investia uma
parte desse montante em TV
paga. Hoje, participamos de

todo o planejamento de uma
nova campanha. A diferença
é que as agências passaram a
incluir a TV por assinatura no
plano de mídia dos clientes
com antecedência." Müller
acrescenta que a programado-
ra ainda tem uma boa curva
de crescimento pela frente.
"Hoje, fazer previsões é uma
tarefa difícil, mas temos espa-
ços para crescer, até porque a
Globosat é pioneira na ques-

tão digital. Desde 1996 traba-
lhamos com o sistema analó-
gico e o digital."
"Quando falam em digital,
sempre lembro que já nas-
cemos assim", argumenta
Agrício Neto, diretor da Sky.
"A operadora possui 11 anos
de transmissão digital, pro-
porcionando interatividade
ao assinante. E cada vez mais
trabalhamos para nos dife-
renciar em produtos e ações



interativas." Como exemplo,
ele cita o Sky+. "É um pro-
duto exclusivo, um gravador
digital, que vamos relançá-
lo ainda mais completo."
Quanto à questão da HDTV,
Neto diz estar acompanhan-
do a movimentação do mer-
cado. "Sabemos que a Globo
deve ser a primeira a lançar
um produto até o final do
ano. Mas também estamos
trabalhando com a DirecTV
para ter um decoder HDTV
no Brasil ainda em 2007."
Sobre a integração dos meios,
Paulo Barata, diretor-geral do
Universal Channel, detalha o
papel do canal nesse processo:
"Temos dois papéis importan-
tes: primeiro, o de programa-
ção, que é gerar conteúdo; e
o outro é a distribuição desse
conteúdo; para isso temos
cabo, satélite, iPTV e uma

série de outras plataformas
que irão surgir. Isso nos dará
uma oportunidade maior de
demanda de distribuição. De
certa forma, todas essas plata-
formas são complementares e
irão se ajustar aos surgimento

de novas tecnologias."
Enquanto a convergência tec-
nológica e a popularização da
TV por assinatura não ocorrem
de fato, resta ao público sen-
tar no sofá e esperar as cenas
dos próximos capítulos. *•»
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