
Produto popular
Aproveitando o aumento do poder de consumo da classe média,TV por assinatura cresce
substancialmente e começa a mudar a divisão do mercado.

A
TV por assinatura chega
ao final de 2009 com a
marca de mais de
7 milhões de assinantes.
Considerando que o

Brasil tem uma média de três a quatro
pessoas por domicílio, são
seguramente mais de 20 milhões de
pessoas com acesso a serviços de W
paga. Trata-se de um número ainda
baixo se comparado à penetração do
celular, mas significativo quando se
constata que é um setor cuja receita
média é superior a R$ 90 por
assinante na maior parte das
operações e que o ritmo de
crescimento tende a aumentar.

O que fica claro, olhando-se o
desempenho da indústria desde o
começo de 2008 e, sobretudo, desde o
começo de 2009, é que dois fatores
estão puxando a expansão do
mercado: a oferta de pacotes triple-
play, como prova o desempenho da
operadora de cabo Net Serviços, e a
oferta de pacotes para a classe C,
como provam os desempenhos das
operadoras de DTH Embratel, Oi e
Telefônica. A única operadora que tem
optado por um caminho diferente,
focado nas classes de maior poder
aquisitivo, é a Sky, que, por
conseqüência, quase não tem crescido
em número de assinantes.

Segundo dados da Anatel, em
setembro de 2009 havia pouco mais
de 7 milhões de clientes, sendo
4,263 milhões de assinantes de TV a
cabo, 2,440 milhões de assinantes de
DTH e 371 mil clientes de MMDS.

Olhando-se detalhadamente o
segmento de DTH, com base em
cálculos de mercado, significa que as
operadoras Oi, Embratel e Telefônica
já somam quase 600 mil assinantes,

pois a Sky registra um número de cerca de
1,8 milhão e há ainda alguns assinantes
da DTHi (pouco mais de 10 mil) e da
NossaTV (38 mil) a serem computados. Os
números de DTH das teles parecem
pequenos, mas é preciso lembrar que a Oi
só começou a vender em junho, a
Embratel (que divulga oficialmente um
total de 200 mil clientes instalados em
setembro) começou a vender em janeiro e
a Telefônica praticamente parou de fazer
esforço de venda durante o período em
que esteve impedida de comercializar o
Speedy. Basta lembrar que Sky e DirecTV,
lançadas no final de 1996, chegaram à
marca de 600 mil assinantes apenas três
anos depois, no segundo semestre de

1999, e ainda contaram com a
conversão de uma parte da base de
clientes de banda C que NetSat e
Digisat (operadoras de W paga por
satélites controladas pela Globo e
Abril, respectivamente). A diferença
entre o DTH das teles de hoje,
sobretudo da Embratel e da Oi, e o
que era praticado pelas duas
pioneiras do DTH brasileiro (modelo
ainda praticado pela Sky) é que as
teles optaram por focar seus esforços
na classe C e B.

E há mais um detalhe importante:
Oi, Embratel e Telefônica ainda não
investem verbas milionárias em
publicidade. No caso da Oi, a



cobertura sequer chegou a todos os
estados em que a tele opera e a
propaganda está deliberadamente
suspensa para evitar a criação de
uma fila de espera (backlog). O
marketing da Embratel se resume a
ações locais de seus instaladores e
alguma publicidade aos
telespectadores que assistem aos
sinais da TV aberta disponíveis na
banda C, e mesmo assim existe uma
fila de mais de 40 mil pedidos ainda
não instalados, e a Telefônica está
restrita ao Estado de São Paulo e teve,
em 2009, um ano complicado do
ponto de vista comercial em função
da crise no Speedy. Ou seja, é
presumível que o número de 600 mil
assinantes seja rapidamente superado
e que ainda no primeiro semestre de
2010 as três teles cheguem a
l milhão de clientes.

Outro impulsionador do mercado
de TV paga tem sido a venda de
pacotes combinados de TV, banda
larga e voz, e a Net Serviços é o maior
expoente dessa estratégia. A
operadora conseguiu passar a
Telefônica em número de clientes de
banda larga ao somar 2,8 milhões de
clientes do serviço e só perde para a
Oi, que consolida os números da
antiga Brasil Telecom. Além disso, a
Net totaliza 3,6 milhões de clientes de
TV paga. A estratégia da Net passa
pelo triple-play e, sobretudo, pelo
triple-play popular. O produto,
originalmente batizado de
Net Fone.com, é claramente voltado
à classe média.

Lançado em janeiro de 2008, os
números específicos do pacote são
sigilosos. Mas basta dizer que nos
quatro trimestres antes das vendas do
Net Fone.com, a operadora crescia
em média 78,95 mil novos assinantes
por trimestre. Desde então, a
operadora passou a aumentar a base
em 138,93 mil por trimestre. O
pacote, vale lembrar, não traz
benefícios para a indústria como um
todo, uma vez que não conta com
uma oferta de canais pagos. A grade
de programação é formada,
basicamente, pelos canais abertos e

Antônio João Filho, da Embratel tem
mais de 200 mil assinantes mesmo

com publicidade modesta.

obrigatórios, além de alguns
canais de caráter educativo.
Mesmo assim, abriu as portas
da TV por assinatura para
famílias que não tinham acesso
ao serviço. Desde o lançamento,
a Net aumentou o número de
assinantes de TV, chegando, a
3,645 milhões de assinantes no
final do terceiro trimestre de 2009. Um
ano antes, a operadora tinha
2,923 milhões assinantes do serviço. Em
teleconferência com jornalistas sobre o
balanço do terceiro trimestre, no final de
outubro, o presidente da Net, José Félix
destacou que a operadora vem ganhando
mercado mesmo com o aumento da
competição com entrada de novos players
no DTH. "Surpreendentemente, crescemos
acima da concorrência", disse, lembrando
que o DTH tem maior capilaridade.

Em agosto de 2008, a Fundação
Getúlio Vargas divulgou uma pesquisa que
mostrava uma mudança na sociedade

brasileira que alteraria a
forma como a economia
se desenvolve. A principal
conclusão: a classe média
se tornara maioria. O
número de famílias nesta
categoria, que tem renda
mensal entre pouco mais
de R$ l mil e R$ 4,6 mil,
subiu de 42,26% para
51,89% entre 2004 e
2008. Quem surfou nessa
onda foram as

operadoras de DTH das teles e a Net.
A oferta por parte destas

operadoras acabou criando uma
outra mudança, um crescimento da
plataforma de DTH maior do que o
da TV a cabo. No segundo trimestre
deste ano, segundo pesquisa do
PTS, relatório sobre a TV paga no
Brasil, a base de assinantes do DTH
foi a que apresentou maior
crescimento relativo.

Além da questão regulatória, que
impede as incumbents de telefonia de
prestar o serviço de TV a cabo, o DTH
ajuda a resolver outra questão. Sua



capilaridade permite chegar a regiões
que o cabo não atende, o que vale
para cidades não atendidas, áreas
rurais e até bairros não cabeados.
Em entrevista à revista TELA VIVA de
agosto, Antônio João Filho, diretor da
Via Embratel, afirmou que não tem
um produto para brigar com a Sky e
que a Net não tem a mesma
penetração geográfica. "Não vamos
ficar brigando pelo mesmo cliente",
disse. "O que vai fazer o mercado
crescer é o crescimento da renda da
classe C. O que mudou não foi a TV
por assinatura, foi o Brasil. Há outro
poder de consumo", afirmou, sobre o
crescimento da operadora.

Lançado em dezembro de 2008, o
Via Embratel, encerrou o período de
nove meses em setembro de 2009
com 241.897 vendas e 201.238
clientes instalados. No primeiro
trimestre do ano, a operadora tinha
33,13 mil assinantes, e 115,588 ao
final do segundo trimestre do ano.

A OiTV, lançada em julho deste
ano, ainda não apresentou números
em seu balanço. A operação, que
começou apenas no Rio de Janeiro,
custando R$ 29,90, já está sendo
vendida em Santa Catarina, Minas
Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.
Na Futurecom, em setembro, Otávio
Marques de Azevedo, presidente da
Andrade Gutierrez, controladora da
Oi, disse que a tele manterá a
agressividade no mercado de TV
por assinatura. "Percebemos que o
mercado de TV tem um problema
de preço", disse.

Um estudo do PTS (veja quadro
na pág. 15) mostra que a classe C é
expressiva hoje na TV por assinatura,
sendo 27% da base.
Contudo, o serviço ainda
não tem relevância dentro
deste segmento da
sociedade, já que apenas
9% da classe C tem acesso
ao serviço de TV paga. De
11,44 milhões de
domicílios urbanos da
classe C, 10,4 milhões não
assinam os serviços da TV
por assinatura. Além disso,

"Queremos ser
especialistas em TV, já
que não temos banda

larga e telefonia."
Agrida Neto, da Sky

na classe B, que representa
57% da base de assinantes, a
penetração do serviço é de
30%. Nas classes BI e B2, há
ainda 8,9 milhões de lares que
não assinam a TV paga.

Programação
Em conversa com programadores, é

possível perceber que o receio em
lançar produtos populares, para a
mesma base de assinantes, passou.
Todos os procurados por TELA VIVA
afirmaram ver de maneira positiva o
crescimento junto à classe C,
destacando que se trata de um público
que não tinha TV por assinatura.

Outro ponto que se pode perceber é
que tanto programadores quanto
operadores estão atentos aos hábitos de
consumo de mídia dessa base e que há
uma demanda maior pela dublagem dos
canais, por exemplo. Contudo,
programadores apontam que os novos
assinantes da TV por assinatura não
estão pagando apenas para ver a TV
aberta, até porque é um público com
tendências a exigir mais por cada real
gasto. Trata-se de um novo público dos
canais pagos, que está assinando porque
quer o conteúdo da TV por assinatura.
Para quem procura apenas a TV aberta
com qualidade de recepção, há a banda
C, lembra um programador.

Mesmo assim, ainda é consenso que
não se justifica a criação de conteúdos

mais voltados à classe C,
embora tenha aumentado a
oferta de canais de filmes
dublados. Não há massa
crítica que justifique a
produção de novos conteúdos
e ainda sequer se sabe quais
seriam estes conteúdos.
"Agora é que a TV por

José Félix, da Net, aposta no tríple
play para todas as classes.

assinatura começa a ter
massa crítica, como um
todo. Ainda não dá para
segmentar por classe", diz
um programador.

Em relação à
publicidade, esse
aumento de poder de
consumo da classe C tem
despertado a atenção da
TV aberta. Na TV por
assinatura, ainda não é o
momento. "A TV por

assinatura ainda é o veículo para
atingir as classes mais altas. E deve
continuar desta forma por um bom
tempo", diz um programador.

Aposta na classe A
Na análise do crescimento do

mercado de TV por assinatura é
interessante notar que a aposta na
classe C não é unanimidade. A Sky,
segunda maior operadora de TV, vai
em sentido oposto. Segundo o vice-
presidente de marketing e
programação da operadora, Agrício
Neto, o foco da concorrência é o
assinante disposto a pagar de R$ 30 a
R$ 40, e a estratégia da Sky é não
brigar por este mesmo público "A Net,
por exemplo, fala mais dos preços
baixos do que do HD. Queremos ser
especialistas em W, já que não temos
banda larga e telefonia", diz o
executivo. "O nosso diferencial tem
que estar na própria W", justifica. A
estratégia da Sky é rigorosamente a
mesma seguida por sua controladora,
a DirecTV, nos EUA. Mas lá, a oferta
massiva de canais em alta definição
gerou um expressivo crescimento da
base, pois o produto foi posicionado
para competir com o cabo, mais
limitado. No Brasil, a Sky
praticamente não cresce.

Mesmo assim, com uma
divulgação agressiva do seu produto
de alta definição, a Sky conseguiu
fechar o terceiro trimestre com 60 mil
assinantes HD, e planos de fechar o
ano com 140 mil. Contudo, é
importante destacar, a maioria dos
assinantes do serviço de alta definição
veio da própria base. Em torno de



25% são novos assinantes
da operadora, diz Agrício
Neto. "É um esforço maior
trazer novos assinantes.
Nosso foco está em
aumentar a receita por
cliente", diz, destacando
que o faturamento cresce,
bem como o EBITDA.

Com isso, a operadora
espera ter crescimento
recorde no faturamento. A
expectativa é que o crescimento no
faturamento fique entre 12% a 15%
em 2009.

Assim, a operadora abre mão de
disputar market share. A Sky não
abre o número total de assinantes,
apresentando sempre uma
aproximação arredondada. Pelos
números divulgados, a operadora
vem crescendo a uma velocidade de
100 mil assinantes ao ano. Desde o
início deste ano, a Sky continua com
o mesmo número, 1,8 milhão. "A
base de DTH continua crescendo
mais que o cabo, nas duas pontas",
diz o executivo da Sky.

Com vários anos de vantagem,
a Net e Sky conquistaram uma fatia
de mercado que as coloca em uma
situação cômoda. No final do
segundo trimestre, a Net serviços
tinha 55% de mercado e a Sky 29%
(veja gráfico). Arranhar a liderança
não é tarefa fácil e, certamente,
não acontecerá no curto prazo.
Mesmo assim, é um cenário
plausível que, em um ano, a soma
de assinantes dos serviços de DTH
voltados aos novos consumidores
de TV paga se aproxime dos atuais
números da Sky.

TV vs. triple-play
Ironicamente, a operadora que

apresenta menor crescimento e a que
mais cresce têm bastante em comum.
Além de Sky e Embratel serem
operadoras de DTH, nenhuma das
duas, pelo menos por enquanto,
oferece o serviço triple play.

Para Leila Loria, diretora geral
da TVA, falando em nome da
Telefônica, o DTH cresce mais

"Muitos dos lugares
onde a TV só chega com
o DTH, as teles chegam
com suas redes."
Leila Loria, da TVA/Telefônica

porque é a porta de entrada
das teles. "Com isso, as
empresas, que são as mais
capitalizadas, são também as
que têm maior capilaridade".
A limitação da rede, que só

leva o serviço de TV, não limita as
operadoras de venderem o triple play.
"Muitos dos lugares onde a TV só chega
com o DTH, as teles chegam com suas
redes, porque têm metas de
universalização", justifica Leila. Até
porque, na opinião da executiva "esse não
é um mercado de um único serviço.
Banda larga e vídeo precisam estar
juntos". Para Leila, o serviço de telefonia

ainda sobrevive sozinho. Segundo a
executiva, a estratégia da Telefônica
era lançar o serviço de TV,
juntamente com dados, em Curitiba
e Rio de Janeiro, usando a rede de
WiMax da operadora. Contudo, o
serviço ainda não foi liberado pela
Anatel. "Estudamos algumas
parcerias fora de São Paulo, mas
ainda temos esperanças com o
WiMax", diz. Portanto, por enquanto,
o serviço de TV da Telefônica só é
ofertado no Estado de São Paulo.

A Oi também prepara para breve
uma oferta combinada de seus quatro
serviços: DTH, banda larga, telefonia
e celular, e a Embratel, segundo
comentários do mercado, estaria
estudando alternativas de ter uma
oferta de banda larga (vale lembrar
que a operadora tem uma rede de
WiMax e grande capilaridade de seu
backbone de fibra óptica). A
Telefônica, que depois da crise do
Speedy ficou quase dois meses
esperando uma definição sobre a
venda da GVT (que acabou sendo
levada pela Vivendi), deverá agora se
focar na venda dos produtos que tem
à mão, o que deve exigir um posicio-
namento mais agressivo de vendas. E
mesmo a Sky ainda tem esperanças
de poder oferecer um serviço de
banda larga, seja por meio das
operações de MMDS que controla,
seja em eventual parceria com a GVT.
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