
Sky prevê receita de US$ 1,6 bi neste ano   
 
Mesmo com o aumento da concorrência, a Sky atravessa sua melhor fase no país, diz o 
presidente da companhia, Luiz Eduardo Baptista. "A empresa nunca enfrentou tanta 
competição, mas nunca foi tão bem antes." A operadora de TV por assinatura via satélite tem 
a projeção de fechar o ano com faturamento de US$ 1,6 bilhão no Brasil o dobro da receita 
combinada da Sky e da DirecTV em 2004, quando foi anunciada a fusão entre as empresas. O 
número também é significativamente maior que o resultado de US$ 1,1 bilhão em 2007. 
"Temos crescido 35% ao ano", diz Baptista.   
 
O executivo atribui esse desempenho a dois fatores. Um deles é o crescimento da economia 
brasileira. "TV por assinatura está muito associada ao poder econômico das pessoas", afirma. 
Outra razão é a própria guinada ocorrida no mercado de TV paga nos últimos anos. Depois de 
mergulhar numa crise financeira, que teve seu ponto mais agudo em 2002, as empresas do 
setor foram capitalizadas e retomaram a capacidade de investimento. Baptista diz que a Sky 
"assumiu sua posição de especialista em TV e está indo bem". Apesar disso, a operadora tem 
buscado alternativas para ampliar suas possibilidades de negócios.   
 
O calcanhar-de-aquiles da Sky é a impossibilidade de oferecer acesso à internet por meio da 
tecnologia que utiliza, o DTH. A venda de conexões de banda larga é, hoje, o negócio que mais 
cresce nas operadoras de telefonia e de TV a cabo.   
 
Para contornar essa deficiência, a Sky anunciou, em março, a aquisição da Itsa uma empresa 
de TV por assinatura que utiliza como tecnologia o MMDS, sistema que lhe permite oferecer 
acesso à internet sem fio em diversas capitais brasileiras. O negócio ainda depende da 
aprovação da Anatel.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 


