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O mercado de televisão por assinatura nunca passou por um momento tão promissor no Brasil, 
com aumentos consistentes na base de clientes de TV e, principalmente, banda larga. Apesar 
disso, a adesão desses serviços na população continua baixa e desafia as empresas do setor a 
buscar alternativas para atrair novos consumidores.   
 
Mesmo entre os brasileiros mais ricos, o avanço da TV paga enfrenta resistência. Segundo 
levantamento da empresa de pesquisas PTS, dos 15 milhões de domicílios das classes A e B no 
Brasil, 10,6 milhões deles não assinam pacotes de televisão, destacou o diretor-geral do 
instituto, Otavio Jardanovski. Ele apresentou os números ontem, durante congresso realizado 
pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA).   
 
Ainda assim, o topo da pirâmide representa 93,5% dos espectadores de televisão paga. A 
classe C, que passou a ser cobiçada pelas operadoras, contribui com 5% das assinaturas.   
 
"Aumentar o número de assinantes não é simples. É preciso gerar valor nesse negócio, que 
requer que todo mês a pessoa tome a decisão de continuar pagando pelo serviço", afirmou o 
presidente da Net, José Félix.   
 
Segundo a PTS, o país deve fechar este ano com 6,1 milhões de assinantes e alcançar 10,1 
milhões em 2013. Se atingido, esse número representará 15% da população brasileira - na 
vizinha Argentina, a adesão já é de 60%.   
 
Se as restrições orçamentárias dos brasileiros eram apontadas, até recentemente, como razão 
para justificar a limitada disseminação dos serviços de TV paga, a falta de conteúdos atrativos 
é, agora, vista como um grande obstáculo a ser vencido.   
 
"Grande parte da população das classes A e B não tem TV por assinatura porque não há uma 
programação suficientemente atraente", observou Jardanovski, da PTS.   
 
É consenso entre os executivos das principais operadoras que o assinante de hoje não quer só 
televisão. Quer também banda larga para acessar os conteúdos multimídia - especialmente 
vídeos - que trafegam pela internet.   
 
Nos últimos anos, as operadoras de TV foram buscar nas empresas de telefonia o suporte 
financeiro para reforçar investimentos e crescer. Foi assim com a Net, que passou a ter a 
Embratel como acionista, e com a TVA, que vendeu parte de seus ativos para a Telefónica. As 
teles, por sua vez, tinham interesse em entrar no setor para ampliar seu leque de serviços.   
 
Capitalizadas, as prestadoras de TV agora buscam modelos de negócios que contemplem a 
demanda por conteúdos multimídia. A TVA aposta na parceria com a Telefónica para oferecer 
mais tecnologia. Nos próximos meses, a operadora testará, entre outros produtos, a televisão 
em 3D desenvolvida pelo grupo espanhol. Oferecer vídeos no celular é outro projeto da 
companhia. "Isso significa mais investimentos", afirmou a presidente da TVA, Leila Lória.   
 
O presidente da Sky, Luiz Eduardo Baptista, defendeu o estabelecimento de parcerias 
comerciais para que as operadoras possam entregar o acesso e os conteúdos desejados pelos 
consumidores. A empresa tem acordos com Oi, Brasil Telecom e TIM para a distribuição de 
seus pacotes. "Parcerias são cada vez mais importantes. Não há dinheiro suficiente para 
bancar toda essa inovação tecnológica", ponderou.   
 
Fazer aquisições é outra estratégia das empresas do setor. A Sky aguarda o aval da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) para concluir a compra da Itsa, que atua em 12 
cidades. Com essa empresa, que tem rede no padrão MMDS (microondas), a Sky poderá 
oferecer a seus clientes o acesso à banda larga - algo que hoje, por restrições tecnológicas, a 
operadora de satélite não consegue fazer.   
 



Félix, da Net, também destacou que a empresa tem analisado possíveis aquisições. A 
operadora estaria mantendo negociações com os controladores da TV Cidade. "Para crescer e 
se tornar um grande jogador, é preciso pensar em novas geografias", disse. Segundo ele, a 
consolidação entre as empresas do setor vai continuar acontecendo porque "muitos 
prestadores estão mal e, se não fizerem isso, vão quebrar".   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 ago. 2008, Tecnologia e Comunicações, p. B2. 


