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O fim deste ano e o início de 2009 serão marcados por uma sacudida no mercado de televisão 
paga via satélite. Entre as grandes operadoras de serviços de telefonia, a primeira a atuar 
nesse segmento foi a Telefônica. Agora, entram em cena a Embratel e a Oi.  
 
A aposta das teles é na oferta ao consumidor de um pacote de serviços mais completo. 
Embora a telefonia ainda seja a grande fonte de receita dessas companhias, a oferta desse 
tipo de serviço, aliada à conexão de internet em banda larga, não é suficiente para atrair 
novos clientes e proporcionar a expansão da base de usuários. No desenho futuro do portfólio 
das concessionárias de telefonia o entretenimento é peça-chave.   
 
Durante anos, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) não expediu uma só 
autorização para interessados em prestar o serviço de TV paga por satélite a DTH (sigla para 
direct-to-home, nome da tecnologia). Após a fusão entre Sky e DirecTV, em 2004, o mercado 
ficou praticamente sem concorrentes de peso.   
 
Com a chegada das operadoras de telefonia, o Brasil passa a ter 13 empresas que oferecem 
serviços de televisão por assinatura via satélite quatro delas ainda em fase de instalação. Até o 
ano passado, havia apenas nove prestadoras de DTH, número igual ao que existia em 2003.   
 
O movimento mais recente partiu da Oi (ex-Telemar), que, em setembro, obteve autorização 
para oferecer TV paga por satélite. A operadora começa a operar o serviço no início de 2009. A 
Embratel planeja iniciar a operação até o fim do ano. A Telefônica, por sua vez, já atua no 
segmento desde o ano passado.   
 
O tamanho interesse das teles se deve ao fato que o satélite complementa a infra-estrutura 
que as operadoras já têm. Outra razão é que o DTH não tem restrições ao capital estrangeiro 
nem ao investimento das empresas de telefonia, como ocorre na TV a cabo. As teles não 
podem controlar redes de cabo em suas áreas de concessão, mas não existe essa limitação 
para os investimentos em televisão por satélite.   
 
Portanto, esse foi o grande caminho encontrado por elas para oferecer no mercado os 
chamados pacotes "três em um" que combinam telefonia, banda larga e TV.   
 
O diretor de mídia e conteúdo da Oi, José Luis Volpini, diz que a atividade de prestar serviços 
de telecomunicações deve ser sempre "reinventada". A idéia é agregar novas possibilidades 
para engrossar a receita. "Basta comparar o perfil da receita da Oi em 2002 e 2007. A do ano 
passado tem 35% de serviços que não existiam. Teles são um negócio que exige investimento 
maciço e continuado", diz.   
 
A Telefônica acrescenta: "A gente se viu numa desvantagem competitiva muito grande em 
relação às empresas de TV a cabo, que podiam entregar os três produtos e nós, apenas dois, 
telefonia e internet", afirma o diretor de produtos residenciais da operadora, Marcio Fabbris. 
Nos últimos anos, as empresas de televisão a cabo em particular a Net conseguiram atrair 
assinantes das operadoras de telefonia com pacotes competitivos.   
 
No setor, a Telefônica é a empresa com a estratégia mais agressiva no mercado de TV por 
assinatura. Além das operações via satélite, a companhia adquiriu parte dos ativos da TVA até 
o limite permitido pela legislação brasileira e pretende lançar um serviço de vídeos por meio da 
rede de internet (IPTV).   
 
A Embratel, embora acionista da Net que é a líder no setor de TV paga -, deve lançar seus 
pacotes até o fim do ano. O diretor de operações, Mauricio Vergani, diz que a estratégia não é 
concorrer com a Net. O objetivo do grupo mexicano que controla a Embratel e a operadora de 
telefonia móvel Claro - é ganhar com o complemento de infra-estrutura. "A parceria com a Net 
atua no processo de convergência de plataformas", diz.   
 



Para o vice-presidente de marketing e vendas da Net, Eduardo Aspesi, o cabo tem diferenciais 
que o DTH não tem, como a possibilidade de oferecer múltiplos serviços (telefonia, TV por 
assinatura e banda larga) por meio de uma única tecnologia. "A Net sempre concorreu com 
outras tecnologias e está convicta de que a estratégia de oferecer produtos combinados é 
vencedora e tem a preferência dos clientes. Por outro lado, há um mercado complementar, 
que o cabo não atende e que pode ser atendido pelo DTH", diz o executivo.   
 
O presidente da Sky, Luiz Eduardo Baptista, avalia que o aumento da concorrência no setor é 
positivo e acrescenta que é natural o interesse das operadoras de telefonia no DTH. "Nunca 
achei que o satélite fosse uma solução morta. Ele requer investimentos elevados no início, mas 
depois torna-se uma proposição mais econômica, porque o custo de operação é constante, 
independentemente do número de clientes na rede", afirma.   
 
O executivo defende, porém, regras para que a competição seja equilibrada. Enquanto o setor 
de TV por assinatura faturou R$ 7 bilhões no ano passado, as empresas de telecomunicações 
tiveram receita de R$ 140 bilhões, observa.   
 
Baptista critica a concentração de diversas tecnologias nas mãos das teles. Ele diz que, além 
das redes fixas, as operadoras têm investimentos na telefonia móvel, estão adquirindo 
participações na televisão a cabo e, agora, no DTH. "As operadoras vão acumulando novas 
redes para se fortalecer nos mercados onde já atuam", ressalta.   
 
O presidente da Sky vê problemas no fato de que as operadoras obtêm licenças para novos 
serviços, mas só querem atuar nas suas respectivas áreas de concessão, em vez de sair para a 
competição em outras áreas do país. "É como cortar o bolo e querer escolher o pedaço", 
afirma. "Cada um só quer atuar no seu quintal."   
 
A autorização de DTH, ressalta Baptista, é de caráter nacional. Segundo ele, ao concentrar a 
oferta de TV nas áreas onde já estão presentes, as operadoras utilizam a força econômica que 
têm na telefonia fixa - uma concessão pública para subsidiar um negócio privado.   
 
Na Telefônica, o pacote de TV mais barato sai por R$ 69,90 (ou R$ 20 a menos quando o 
cliente leva junto uma assinatura de internet). Na Sky, a versão mais barata fica em R$ 
119,90.   
 
Fabbris, da Telefônica, rebate as críticas. "O que a gente quer é maximizar os resultados na 
nossa região (Estado de São Paulo). Não existe subsídio cruzado entre as áreas de telefonia e 
TV, assim como não há entre banda larga e telefonia. O segmento de televisão é rentável por 
si próprio", diz.   
 
O executivo afirma que a operadora tem custos reduzidos por causa da grande escala das 
operações de DTH da Telefônica em diversos países da América Latina. "A Sky poderia fazer o 
mesmo, mas não o faz", rebate.   
 
Por enquanto, o duelo entre as empresas é apenas verbal, mas o presidente da Sky não 
descarta a possibilidade de ir adiante. Baptista afirma que já levou o assunto à Anatel e 
ressalta que fará o mesmo "em todas as instâncias possíveis" para assegurar o que chama de 
competição leal. "No limite, se for o caso, vou recorrer à Justiça."   
 
As autorizações de DTH, de fato, têm abrangência nacional. Um satélite tem alcance em 
grandes extensões territoriais e as licenças concedidas pela Anatel estabeleceram que elas 
devem cobrir o país inteiro.   
 
Segundo a assessoria de imprensa do órgão regulador, quem tem outorga de DTH não pode se 
negar a prestar o serviço. Entretanto, as operadoras podem ficar fora de determinadas regiões 
quando justificarem que há "dificuldades técnicas e econômicas".   
 
Polêmicas à parte, o fato é que as regras mais flexíveis para o DTH tornaram-se uma brecha 
interessante para a incursão das operadoras de telefonia no mercado de TV por assinatura 



antes mesmo das mudanças na legislação do setor. O projeto de lei 29, que retira grande 
parte das travas à atuação das teles no mercado de televisão paga, tramita na Câmara dos 
Deputados.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 


