
Consumidor prefere TV paga 
 
Os consumidores preferem pagar para assistir conteúdos na TV ou no celular a assistir 
gratuitamente a programação e ter de ver comerciais. Esta foi uma das conclusões a que a 
Accenture chegou com os resultados da pesquisa Global Broadcast Consumer Survey 2009, 
realizada com 13,6 mil consumidores de 13 países - Austrália, Brasil, França, Alemanha, 
Itália, Japão, Malásia, México, Coréia do Sul, Cingapura, Espanha, Reino Unido e Estados 
Unidos. Pela primeira vez os países asiáticos participaram do estudo. 
 
Em todas as idades da escala global, 49% dos consumidores desejam pagar por programas, 
enquanto 40% preferem assistir a comerciais e não pagar nada. A preferência por pagar pelo 
conteúdo é particularmente alta no México (69%), Malásia (68%) e Brasil (63%). 
 
Segundo o estudo, nesses países a preferência por pagar pelo conteúdo é quase o dobro da 
preferência por assistir a comerciais (veja tabela ao lado). 
 
Em relação ao pagamento de conteúdo, 25% preferem pagar por conteúdo ilimitado; mas o 
crescimento de download ilimitado de um único canal passou de 10% para 14% em 2009 e 
isso se deve, principalmente, ao maior interesse dos consumidores brasileiros, mexicanos e 
malásios por isso. 
 
Os consumidores de mercados emergentes também são mais interessados em rever 
conteúdos da TV no celular do que assistir aos melhores momentos ou versões menores dos 
programas. Em contrapartida, população de países desenvolvidos geralmente deseja que o 
celular mostre conteúdos novos que não possam ser assistidos na TV (veja tabela acima). 
 
Para descobrir novos conteúdos, os consumidores se utilizam de ferramentas específicas 
(40%), "zapeiam" de canal (33%), assistem a seus canais prediletos (31%), aceitam dicas de 
amigos e familiares (30%) e olham a programação de TV (28%). Novos métodos, como blogs 
(8%), lojas de conteúdo virtual (6%) e DVR (2%) são menos persuasivos. 
 
Já nos computadores, os consumidores preferem assistir a novos conteúdos (42%) e 
informações gerais (37%), a melhores momentos (22%) e versões curtas dos programas 
(16%). 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 4 maio 2009, p. 24.   
 
 
 
 
 


