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A Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA) e o Sindicato das Empresas de TV por 
Assinatura (Seta) divulgaram os números do primeiro trimestre deste ano do setor de TV por 
assinatura. Segundo o levantamento, a base total de assinantes de TV paga cresceu 13% em 
relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 5,4 milhões de residências em todo o 
País. No que diz respeito aos assinantes de internet banda larga, são 1,9 milhão, um total 45% 
maior que a mesma época de 2007.  
 
O levantamento mostra ainda um faturamento bruto de R$ 2 bilhões do setor no trimestre no 
ano passado, no mesmo período analisado, o faturamento foi de R$ 1,61 bilhão, o que resultou 
num crescimento de 24% este ano. No total, o faturamento bruto do ano passado foi de R$ 
7,27 bilhões.  
 
"Percebemos um avanço da participação da classe C no setor de TV por assinatura", afirma o 
presidente executivo da ABTA, Alexandre Annenberg. "Entre os anos 2000 a 2004, o setor 
ficou praticamente estagnado, sem passar dos quatro milhões de assinantes", observa o 
executivo. "A virada do setor teve início em 2005, quando fechamos o ano com 4,1 milhões de 
assinantes e o País começou a mostrar um cenário econômico melhor e percebeu-se um 
aumento de renda da classe C. Hoje, essa classe tem uma participação importante no setor de 
TV por assinatura", afirma o executivo, sem, no entanto, revelar qual é a participação em 
porcentual da classe C no cenário atual do setor. "O que percebemos é que, junto com o 
aumento de renda da classe, veio o crescimento na base de assinantes de TV paga. De 2004 
para 2008, por exemplo, o crescimento na base de assinantes ultrapassou os 50%", completa 
Annenberg.  
 
Atualmente, o pacote de TV por assinatura mais barato da TVA custa a partir de R$ 49,90 por 
mês. O mesmo valor vale para o pacote básico da NET.  
 
Annenberg conta que dois fatores sempre foram fundamentais para inibir a entrada da classe 
C no mercado de TV paga. O preço, a qualidade e as diferentes opções da TV aberta. "Em 
outros países, por exemplo, a TV aberta não transmite partidas de futebol. Isso só é possível 
por meio de pagamento, diferentemente do que acontece no Brasil", conta.  
 
Annenberg lembra que a TV por assinatura tem uma participação ainda pequena no Brasil, 
com 10% de presença nos lares. Em países como a Argentina, a participação chega a 54%. "É 
preciso recordar que desde o ano 2000 não ocorre uma concessão para TV por assinatura e 
que a TV paga está presente em cerca de 280 municípios brasileiros. O País possui mais de 5 
mil cidades e a falta de expansão dificulta muito o desenvolvimento de todo o setor", afirma o 
executivo.  
 
Os dados do estudo servem de base para os diversos painéis que serão realizados na próxima 
semana durante a realização da ABTA 2008, evento que reúne as companhias do setor. O 
encontro, organizado pela Converge Comunicações, acontece entre os dias 11 e 13 de agosto, 
em São Paulo, no Transamérica Expo Center. "Serão realizados diferentes painéis e entre os 
assuntos que serão debatidos estão o Projeto de Lei 29, a TV de alta definição e o ingresso da 
classe C ao setor", afirma Annenberg. A PL 29 prevê a criação de um modelo regulatório para 
a TV por assinatura e para a distribuição de conteúdos audiovisuais.  
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