
Telefônica busca usuário de alta renda  
 
A Telefônica está crescendo rapidamente no mercado de TV por assinatura, com a aposta em 
pacotes que combinam serviços de telefonia fixa, internet e programação de vídeos. Na 
metade deste ano, a operadora já contabilizava mais de 346 mil assinantes de televisão, um 
crescimento superior a 50% em relação a dezembro de 2007. A comparação já inclui os dados 
referentes aos ativos da TVA que a Telefônica adquiriu e só foram incorporados pela operadora 
em 2008.   
 
Entre as três tecnologias de TV por assinatura utilizadas pela operadora DTH (satélite), MMDS 
(microondas) e cabo, a primeira opção é a que mais cresce, segundo o diretor de produtos 
residenciais, Marcio Fabbris. Há duas razões para isso. A primeira delas é que a base de 
clientes de DTH ainda é menor e, portanto, cresce mais em termos relativos. A segunda é que 
a cobertura de satélite abrange todo o país. Dessa forma, chega a localidades onde não existe 
outra tecnologia disponível.   
 
A maioria dos assinantes dos serviços de TV oferecidos pela Telefônica são da classe C. "Boa 
parte são pessoas que tinham Speedy (conexão de banda larga da operadora), mas não 
tinham uma assinatura de TV", diz. "São clientes que, antes, não conseguiam pagar por isso."   
 
Fabbris reconhece que a Telefônica ainda não conseguiu avançar muito entre os paulistas de 
maior poder aquisitivo. Segundo o executivo, os clientes de classes A e B, em sua maioria, já 
eram clientes de empresas de TV por assinatura quando a operadora de telefonia passou a 
disputar esse mercado. "Tentamos atraí-los quando vão, por exemplo, mudar de endereço." 
Uma arma da Telefônica para conquistar esses clientes é o IPTV ou transmissão de vídeos pela 
rede de banda larga. O produto está em teste nos Jardins um dos bairros mais ricos da capital 
paulista e pode ser lançado comercialmente em 2009.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 
 


