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Em debate so-
bre programa-
ção na ABTA 
2008 que foi 
permeado pela 

tensão existente entre os re-
presentantes das áreas de TV 
paga dos grupos Globo e Abril 
— ali representadas por Alberto 
Pecegueiro e André Mantovani, 
responsáveis, respectivamente, 
por Globosat e Grupo de TV da 
Abril —, veio à tona a questão da 
queda do tempo de audiência do 
conjunto dos canais da TV por 
assinatura nos últimos dois anos. 
A tensão entre os grupos acon-
tece por conta das reclamações 
da Abril, que busca no momento 
distribuir seus novos canais 
(Fiz TV e Ideal) em operações 
nas quais a Globo tem algum 
controle, como a Sky — nesta, 
inclusive, já houve retirada do 
canal MTV Brasil, da qual a Abril 
é sócia majoritária em todo o 
País, exceto o Estado de São 
Paulo, por conta de uma não 
renovação de contrato entre as 
partes. Alberto Pecegueiro saiu 
em defesa do setor, explicando 
que o fenômeno da queda se 
deu por conta do processo da 
digitalização das redes de cabo, 
que eliminou pontos de recepção 
pirata dentro dos domicílios. “À 
medida em que foram digitali-
zados, esses pontos da amostra 
passaram a ficar cegos. Como 
pode um mercado que está 
crescendo perder audiência?”, 
atentou Pecegueiro. 

Antônio Ricardo, diretor 
executivo do Ibope Mídia, ouvido 
por Meio & Mensagem após o 
evento, explicou o que ocorre. 
Inicialmente fazendo a ressalva 
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de que o patamar de referência 
(o ano de 2006, com 2h30 de au-
diência média diária/domicílio) 
foi atípico, por ser ano de Copa 
do Mundo, o executivo confirma 
que a queda persiste, mas se 
deve principalmente à questão 
tecnológica da digitalização das 
redes de cabo e se configura 
num fenômeno localizado na ci-
dade do Rio de Janeiro, onde foi 
detectado um percentual muito 
alto de pirataria interna — os 
pontos extras clandestinos dos 
domicílios assinantes. “Com o 
aquecimento da economia, ficou 
normal as pessoas terem dois 
ou três aparelhos em casa, com 
as pessoas distribuindo o ponto 
único por mais três. Quando as 
operadoras digitalizaram sua 
base, passou-se a medir apenas o 
ponto principal, o que provocou 
a diminuição da audiência domi-
ciliar”, explica Antônio Ricardo. 
No México, outro mercado com 
alto índice de pirataria na sua 
fase analógica, ocorreu o mesmo 
problema quando do processo de 
digitalização das redes.

No Rio de Janeiro a pirataria 
de TV por assinatura no DTH 
(satélite) também é freqüente, 
especialmente no subúrbio, com 
o repasse caseiro de um único 
sinal para várias residências. 
O Ibope não tem como medir 
esse impacto, uma vez que a 
Sky — que tem telespectadores 
na amostra — não reporta ao 
instituto o número de seus assi-
nantes por localidade.

Amostra
A base de medidores do 

Ibope para a TV paga é de 530 
aparelhos, em seis praças (São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Ho-
rizonte, Curitiba, Porto Alegre e 
Brasília), sendo 150 deles no Rio 
de Janeiro (os índices aferidos 
são ponderados de acordo com o 
universo de cada localidade).  

O diretor do Ibope Mídia ex-
plica que a empresa investe mais 
de R$ 1 milhão/ano para atualizar 
o levantamento socioeconômico, 
tem auditoria da Ernst & Young 
no Brasil e América Latina e a 
cada ano atualiza no mínimo 25% 
da sua amostra. O Ibope também 
não deixa de mencionar que há 
outras alterações no mercado de 
TV paga, incluindo-se fatores de 

Atualmente em consulta públi-
ca pela Anatel, através de propos-
ta de alteração do art. 29 do Re-
gulamento dos Assinantes de TV 
por Assinatura, o ponto extra da 
TV paga está na berlinda. O presi-
dente executivo da ABTA, Alexan-
dre Annenberg, no seu discurso 
de abertura tratou com ênfase a 
questão. “Não conheço nenhum 
país que proíba a venda do ponto 
extra”, disse o dirigente do setor, 
que continua: “E nem poderia ser 
diferente, porque o modelo de 
negócio da TV por assinatura, no 
mundo inteiro, procura diminuir o 
preço do ponto principal diluindo 
os custos operacionais da rede 
sobre todas as portas de entrada 
a essa rede. E o ponto extra é uma 
porta de entrada exatamente igual 
a um ponto principal. Ele não é 
uma mera extensão, como a de 
uma linha telefônica”. Annenberg 
explicou ainda que a programação  
é cobrada apenas no ponto prin-
cipal, por domicílio. “Em várias 
oportunidades a própria Anatel 
atestou a não abusividade dessa 
cobrança”, constatou. “Agora a 
agência vê nisso um abuso e proí-
be a venda do ponto extra. Só é 
permitido se for de graça. Eu, na 
minha casa, quero pelo menos 
meia dúzia!”

Para os canais a questão é 
delicada, afinal o ponto extra 
garante mais audiência nos do-
micílios, o que torna o meio mais 
atraente ao mercado publicitário. 
E, diretamente, também fideliza a 
audiência. A questão está também 
na ponta da língua dos executivos 
das operadoras. “A tecnologia 
sempre vai apresentar novas 
propostas, e nós teremos de criar 
novos modelos de negócios para 
comercializar as inovações. O pro-
blema é que, depois de criados os 
modelos, podem surgir sugestões 
de regulamentações, como essa 
do ponto extra, que geram inse-
gurança no mercado”, diz Leila 
Loria, da TVA/Telefônica. 

Edianez Parente, 

com colaboração de Andréa Ciaffone
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programação, que não podem 
deixar de ser analisados na ques-
tão da mudança de hábitos. São 
eles: chegada das séries em tem-
poradas completas a preços mais 
acessíveis em DVDs, alto índice 
de repetição de filmes e até os 
efeitos da greve dos roteiristas 
de Hollywood, que deixou vários 
seriados sem novos episódios. 
Segundo Antonio Ricardo, o 
crescimento de base da TV paga 
também acontece muito sobre os 
pacotes econômicos, com menor 
número de canais por assinatura, 
e assim a tendência é que se 
passe menor tempo neles.

Fonte: Ibope Media Workstation — 6 mercados / Midia Fatos ABTA
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