
CTBC e GVT são as próximas 
Depois que Telefônica, Oi e Embratel conquistaram mais de um milhão de clientes de TV paga com 
suas operações de DTH, agora é a vez da CTBC e da GVT entrarem na onda. E com novos modelos. 

mercado de TV por 
assinatura vem 
crescendo a taxas de 
mais de 15% ao ano 
desde 2003. Um 

fator decisivo para essa 
expansão foi o início das 
operações das empresas de 
telecomunicações com serviços de 
TV paga via satélite (DTH), a partir de 
2007. 0 resultado dessa onda de 
expansão pôde ser medido em março, 
com as empresas de telecom 
ultrapassando a barreira de um 
milhão de assinantes de TV paga. Só 
a Embratel, que começou a operar 
em janeiro de 2009, deve chegar a 
maio com 500 mil clientes. A Oi 
estima chegar ao final de 2011 com 
um milhão de assinantes. E a 
Telefônica e a Embratel trabalham 
para oferecer, até o final do ano, 
conteúdos em alta definição. 

Mas um segundo lance do 
movimento das teles no setor de TV 
paga se aproxima, com a iminente 
entrada em operação da CTBC e os 
planos da GVT para uma oferta 
híbrida, que envolverá TV por 
assinatura via satélite e IPTV. Tudo 
isso em um ambiente em que o PL 29, 
o projeto de lei que cria novas regras 
para o setor de TV por assinatura, 
finalmente termina a sua 
tramitação na Câmara e 
segue para mais uma 
rodada de debates e 
votações no Senado. 

Segundo dados da 
Anatei referentes a março, 
o mercado de TV por 
assinatura no Brasil 
chegou a 7,9 milhões de 
assinantes. A Anatel 
considera tudo, inclusive 

aqueles assinantes que contratam o serviço 
apenas para receber os canais abertos e os 
serviços de banda larga. 

A CTBC pretende lançar até o final do 
ano (mas trabalha para conseguir fazê-lo 
até julho) o seu serviço de DTH, chamado 
provisoriamente de CTBC TV. Segundo 
Oswaldo Carrijo, diretor comercial e de 
serviços, a empresa quer oferecer um 
pacote de serviços aos clientes da classe A 
à classe C, que inclua telefonia, banda larga 
e TV paga. "Hoje percebemos que existe 
uma grande demanda na nossa região por 
esse bundle de serviços", diz. A CTBC já 
opera TV por assinatura com as operações 
de TV a cabo da Image TV de Uberlândia e 
Araguari, e foi inclusive uma das pioneiras 
na oferta de banda larga e telefonia. "Mas 
são só duas cidades, contra 87 que temos 

em nossa área de atuação", 
explica Carrijo. 

Compartilhamento 
A CTBC utilizará a mesma 

plataforma que a Telefônica e a 
Oi adotaram, ou seja, acesso 
condicional Nagra e os mesmos 

fornecedores de set-top. O uplink 
também será feito pela Telefônica a 
partir do Peru, como já acontece com 
a Oi. 0 sinal, na verdade, será o 
mesmo disponível aos clientes das 

outras duas operadoras nos 
satélites Amazonas 1 e 2. 

Outra operadora de 
telecomunicações que seguirá o 

caminho do DTH é a GVT, mas 
nesse caso com uma estratégia 

mais arrojada, pois a caixa será 
híbrida, também com serviços de IPTV 
integrados. A GVT é uma operadora de 
telecomunicações que tem se destacado 
na oferta de banda larga, e considera 
que o IPTV seja uma tecnologia madura 
e viável para empresas que tenham 
redes como as dela. 

"Muitas operadoras na Europa 
estão fazendo isso, com grande 
sucesso", diz Amos Genish, presidente 
da empresa, que recentemente foi 
adquirida pelo grupo de mídia e 
telecomunicações francês Vivendi. "A 
TV por assinatura de hoje é o que era a 
banda larga há alguns anos", diz, 
referindo-se ao potencial de 
crescimento, às baixas penetrações, 
poucos competidores e poucas 
diferenças entre os produtos existentes. 
"Queremos entrar em TV por 
assinatura com todas as inovações do 
IPTV, com vídeo sob demanda, com 
serviços over the top, como YouTube e 
games, time shifting e com 
interatividade", disse a Tela Viva. 

A estratégia das caixas híbridas a 
ser adotada pela GVT tem uma razão 
regulatória: como não há 
impedimento para que empresas de 
telecomunicações tenham uma 
outorga para o serviço de satélite, a 
empresa não precisaria esperar pelo 
PL 29 para entrar nesse mercado. E 



não precisaria abrir mão do IPTV, que 
se fosse prestado de forma pura, 
poderia ser entendido como a 
prestação de TV a cabo, hoje proibido 
para empresas de telecomunicações. 
"A oportunidade para entrar em TV 
por assinatura é agora. Não podemos 
mais esperar o PL 29, e esse modelo 
nos permite entrar rapidamente em 
operação", diz Genish. A empresa 
ainda está nos momentos iniciais 
dessa estratégia. O plano de negócios 
será apresentado no final de maio aos 
acionistas (Vivendi), e a licença de 
DTH ainda não foi pedida à Anatei. 

Tanto GVT quanto CTBC, ao 
entrarem no mercado de TV paga, 
passam a viver os desafios da 
negociação de conteúdo. A CTBC, ao 
que tudo indica, seguirá um caminho 
com programação Globosat. 

Programação 
"Já estamos bem avançados com os 

programadores, mas o problema agora 
é o tempo de fabricação e entrega dos 
equipamentos", diz Carrijo. Em relação 
à programação, o produto da CTBC 
será mais parecido com o da 
Telefônica, Sky e Embratel. "Mas 
queremos ter uma oferta que contemple 
todos os bolsos, e um pacote 
combinado de Internet, TV e telefonia 
de menos de R$ 100". A CTBC, ao 
contrário da Embratel, não está 
focando suas vendas no público de 
banda C. "Temos uma presença muito 
forte nessas 87 cidades e uma relação 
muito boa com o nosso consumidor, e 
temos certeza de que ele terá a CTBC 
como primeira opção para TV por 
assinatura também", diz Carrijo. Nestas 
cidades em que a CTBC opera há cerca 
de 3 milhões de pessoas e um bom 
nível de renda. 

A experiência da operadora de cabo 
da CTBC está sendo aproveitada na 
complexa negociação de programação, 
afirma Oswaldo Carrijo. "Há uma 
complementação de cobertura, porque 
o cabo tem uma atuação limitada. Por 
outro lado, no cabo temos os canais 
abertos, que não estão no DTH", 
explica Cristiano Mendes Franco, 
executivo responsável diretamente 

pelos serviços de TV. 
A GVT acredita que a Vivendi também 

terá um papel importante no relacionamento 
com os programadores, mas não espera que 
o conteúdo do grupo de mídia francês seja 
um diferencial na oferta do serviço de TV 
paga no Brasil. "O conteúdo do Canal + não 
é o mais adequado para o Brasil", brincou 
Amos Genish, referindo-se ao serviço de TV 
paga da Vivendi, na França. "Mas um canal 
de culinária com chefs franceses pode ser 
uma boa", completou. 

A GVT também acredita que os preços e 
pacotes oferecidos no Brasil possam ser 
melhorados. "Sabemos que a programação 
nacional de qualidade é muito cara", disse. 
Ele também reconhece que o modelo de 
negócios praticado pelos programadores com 
as operadoras atuais está muito consolidado 
e que esse será um grande desafio. "Mas 
quando falamos em VOD, em serviços over 
the top, os modelos precisarão mudar, 
porque haverá uma demanda dos usuários 
por novos serviços". 

O desempenho das operadoras de 
DTH, no entanto, não parece ameaçar 
a Net Serviços, principal operadora de 
TV a cabo. Segundo José Felix, ao 
anunciar o resultado dos balanços da 
operadora no primeiro trimestre, o 
aumento do churn da operadora de 
15% para quase 16% não se deve à 
concorrência com o satélite. "Estamos 
fazendo um estudo muito detalhado dos 
motivos das desconexões e não há nada 
que aponte que isso esteja acontecendo 
por causa de competição", diz. "Até 
porque as operadoras de DTH crescem 
sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, 
onde há uma demanda reprimida. Já 
nas regiões Sul e Centro-Oeste e, 
principalmente, na Sudeste, nosso 
crescimento é igual ao do mercado", 
acrescenta. Segundo dados da Anatei, o 
DTH cresceu 32,9% no País em 2009, 
contra 13,2% do cabo. Só em março, a 
TV via satélite respondeu por 85% das 
adições líquidas. 4 
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