
16 28 de ABRIL de 2008 TV ABERTA16 9 de AGOSTO de 2010 TV POR ASSINATURA

A base de clientes dos serviços de TV por assinatura 
no Brasil acumula crescimento de 12,7% no primeiro 
semestre de 2010 (2,6% só em junho, em relação ao 
mês anterior), com mais de 8,4 milhões de clientes, 
segundo  a Agência Nacional de Telecomunicação 
(Anatel). No ano, as empresas que oferecem o serviço 
viram sua carteira de clientes incorporar 953 mil novos 
usuários, a maioria em serviços por satélite (DTH), que 
já abocanha 41,5% do mercado (veja gráfico). 

Os dados da Anatel mostram que o serviço por 
cabo ainda predomina, com 54,5% do mercado, mas 
vem crescendo mais lentamente (menos de 1% no 
mês) e abaixo da média do mercado, em ritmo menor 
que o DTH, cuja base de clientes aumentou 4,8% em 
junho. O desbalanceamento se explica pelo fato de o 
satélite entregar o produto em localidades onde as 
operadoras de cabo não têm rede física instalada, razão 
pela qual tem sido a tecnologia escolhida pelas novas 
operadoras, em particular as de telefonia, para atender 
novos clientes. 

O controverso Projeto de Lei 29 – que, entre outros 
pontos, abre o mercado para as concessionárias de te-
lefonia fixa (leia matéria na página 4) – deve estimular 
ainda mais a ampliação da oferta de TV por assinatura 
via DTH. O assim chamado PL 29, que ainda depende 
de aprovação no Senado, é a chance que as concessio-
nárias de telefonia têm de completar seu portfólio de 
serviços, hoje limitado pela Lei do Cabo. Ela as impede 
de entrar no setor de TV paga enquanto houver outras 
empresas interessadas na oferta do serviço.  A Anatel 
registra mais de mil pedidos para oferta de serviços de 
TV por assinatura, a maior parte para municípios de 
pequeno e médio porte.

Tão importante quanto avaliar o crescimento do 
setor é compreender como tem se comportado a 
distribuição desta base. A estabilização econômica e a 
entrada de novos players no setor está modificando o 
perfil dos clientes de TV por assinatura, que por muito 
tempo era predominantemente formado pelas classes 
A e B. Segundo a 17  a edição do relatório Ibope Mídia 
PayTV Pop, divulgado no início de julho, a contratação 
de serviços de TV paga na chamada classe C cresceu 
33% entre 2009 e 2010.

Aposta no HD
Para o diretor de marketing da Sky, Marcelo 

Miranda, o atual momento econômico que o Brasil 
atravessa tende a aquecer o mercado consumidor e, 
por consequência, a estimular a adesão à TV paga. 
“Por isso investimos para crescer e nos preparar para 
esse momento”, afirma. A Sky anunciou em dezembro 
investimentos da ordem de R$ 800 milhões para 2010, 
que seriam aplicados na ampliação do centro de trans-
missões em Tamboré (na região da Grande São Paulo), 
em campanhas de marketing e na aquisição de novos 
clientes. Em se confirmando as projeções, a operadora 

Principais operadoras  
de TV por assinatura

Grupo Assinantes Market Share

Net 3.767.655 47,58%

Sky/DirecTv 2.039.756 25,76%

Outros 721.181 9,11%

Telefônica 469.068 5,92%

Embratel 444.417 5,61%

Oi 312.254 3,94%

TVA 165.049 2,08%

Total 7.919.380 100,00%

Fonte: Sistema SATVA (Anatel) - março/2010

Teles avançam com 
tecnologia DTH
Novas operadoras contam com as transmissões por satélite para chegar aos clientes das classes C e D
Nando Rodrigues

negócios

deve aumentar em 25% sua receita, auxiliada por um 
avanço de 20% na base de clientes. 

Embora compreenda que o crescimento da base 
se dará predominantemente nas classes C e D, a Sky 
continua atenta à parcela da população com maior 
poder aquisitivo, consumidora dos pacotes premium da 
operadora, mas que ainda não aderiu em volume aos 
canais com conteúdo em alta definição (leia textos nas 
páginas 18 e 30). Hoje, apenas 10% dos dois milhões de 
clientes são assinantes de pacotes que incluem canais 
HD. A Sky é a segunda maior operadora de TV por 
assinatura no Brasil, atrás apenas da Net. 

Para aumentar a atratividade para os pacotes, cuja 
receita média (Arpu) é mais alta, a empresa lançou 
em maio o Sky on Demand, disponível apenas para 
assinantes de canais HD. Trata-se de um serviço de 

locação de vídeos no qual o evento (filme ou show) 
é alugado pelo cliente por meio do controle remoto e 
fica disponível para ser assistido por até 24 horas. O 
preço do aluguel de cada evento varia entre R$ 5,90 
(clássicos) e R$ 9,90 (lançamentos). O Sky on Demand 
chegou com dez títulos e outros 20 serão agregados 
ao serviço até o final do ano.

Atuação local
Dona de uma operação bem mais modesta, mas 

com grande penetração em sua área de atuação, a 
CTBC confirma a força do DTH, quando o assunto 
é expansão . Segundo Osvaldo Carrijo, diretor do 
segmento  de varejo da Algar Telecom, que controla 
a operadora, nos primeiros 30 dias após o início da 
operação comercial  do serviço por satélite, chamado 
CTBC TV, a empresa já conquistou 12 mil novos clien-
tes. “Jamais conseguiríamos isso com o cabo, que tem 
um ritmo médio de 500 vendas por mês nas cidades 
em que está disponível”, comemora. Para quem acha 
pequena a base DTH da operadora, Carrijo lembra que 
o serviço por cabo, disponível há anos nos municípios 
mineiros de Uberlândia e Araguari, contabiliza 33 mil 
clientes. Além disso, frisa, não é economicamente viável 
instalar redes cabeadas em municípios com população 
inferior a 50 mil habitantes.

Autorizada a oferecer o serviço de TV paga em 
todo o Brasil pelo sistema DTH, a CTBC investiu R$ 
1,6 milhão no projeto (incluindo a expansão da rede 
em Uberlândia) e focou na oferta do serviço em 
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87 municípios de Minas Gerais, nos quais já possui 
concessões e atua com telefonia e banda larga. A pro-
posta é que o DTH funcione como complemento da 
oferta de um portfólio de comunicação completo para 
o consumidor doméstico.

Carrijo explica que o novo serviço não canibalizou 
o cabo, cujas vendas se mantiveram estáveis nesse 
período,  com índice de migração da base de clientes 
para o DTH de 2%, muito baixo, segundo ele. A oferta 
nacional  do CTBC TV só deve ocorrer a partir de 2011.

Profunda conhecedora do perfi l econômico de sua 
área de atuação, a CTBC tem uma proposta mais 
popular para o serviço DTH, com vistas a alcançar os 
segmentos C e D. O pacote mais barato (21 canais, 
incluindo  os abertos transmitidos por satélite) é vendido 
por R$ 49,90 – a oferta mais em conta da concorrente 
Sky é 50% mais cara (R$ 79,90 por 32 canais de vídeo, 
incluindo os canais abertos, além de canais de áudio). 
A fórmula parece ter dado certo e Carrijo explica que 
40% dos clientes DTH da operadora contrataram o 
serviço como parte de um combo, índice que, segundo 
ele, é muito próximo dos 50% registrados em países 
mais maduros.

Quadriplay
A Oi entrou no mercado de TV por assinatura em 

2006, com a aquisição da operadora mineira Way TV. 
A marca foi substituída por Oi TV dois anos depois, 
quando a operadora começou a oferecer os primeiros 

têm à disposição 20 canais HD, 
oferecidos dentro de pacotes que 
podem incluir acesso em banda 
larga. Perez não diz quantos as-
sinantes já contrataram o serviço, 
mas afirma que 50% dos novos 
contratos incluem canais em alta 
definição. O produto só deve che-
gar ao Rio de Janeiro e Estados do 
Sul a partir de 2011.

Sem ofertas no setor, a CTBC 
também vê com cautela o mer-
cado de alta definição, mas por 
questões econômicas. “O HD não 
tem escala”, sentencia Osvaldo 
Carrijo, diretor do segmento de 
varejo da Algar Telecom, que controla a empresa. 
Sua análise inclui a necessidade de o cliente ter um 
equipamento compatível para usufruir de fato das 
vantagens da alta definição. No caso da TV digital, 
basta um conversor, que tem preço por volta de 
US$ 100. “No caso do HD, o set top box não sai 
por menos de US$ 300 e alguém precisa bancar 
essa conta”, lembra, ao ressaltar que o investimento 
do cliente acaba sendo mais alto, o que restringe 
a oferta basicamente para a classe A, que não é o 
foco da empresa nesse momento. 

Seleção
Pelo fato de ser uma operadora jovem, a OiTV conta 

com infraestrutura 100% digital, mas não inclui em seu 
portfólio canais em alta defi nição. Apesar disso, a visão 
da empresa é que a qualidade da TV digital aberta 
não deve impactar de forma signifi cativa o segmento 
de TV por assinatura, caracterizado pela oferta de 

A qualidade da TV aberta nacional sempre foi uma 
pedra a mais no sapato das operadoras de TV por 
assinatura. Em conjunto com a baixa cobertura das 
redes cabeadas (restritas a grandes centros urbanos) e 
o alto custo do serviço, ela contribuiu por muito tempo 
para tornar mais lento o avanço desse mercado. O 
lançamento do sistema de TV digital, no fi nal de 2007, 
e hoje presente em mais de 50 municípios – atingindo 
virtualmente uma população que passa de 70 milhões 
de habitantes – , trouxe um novo complicador. 

A TV digital entrega, de forma gratuita a quem 
possui o equipamento adequado, imagens em alta 
defi nição, sem ruídos e com qualidade de som superior 
à que o conteúdo convencional dos canais pagos ofe-
rece. As operadoras procuram minimizar esse impacto 
se posicionando como provedores de um “serviço de 
nicho”, mas se movimentam — umas mais rápidas 
do que outras — para encontrar formas de competir 
com esse antigo fantasma, a partir da oferta de canais 
com conteúdo em high defi nition (HD - veja matéria 
na página 30).

O diretor de marketing de segmento da TVA, Ri-
cardo Perez, vê a evolução da TV digital aberta como 
parte de um círculo virtuoso, empurrando o setor. “A 
transmissão dos jogos da Copa do Mundo 2010 em 
alta defi nição é uma prova disso e é extremamente 
positiva para nós”, afi rma. Com pouco mais de 165 mil 
clientes nas tecnologias MMDS e cabo, a TVA optou 
por só recentemente incluir canais HD em seu portfólio. 
Perez diz que a decisão levou em conta evitar a frus-
tração do cliente.

“Muitos canais eram oferecidos até recentemen-
te como sendo HD, mas nem todo o conteúdo era 
transmitido em alta definição”, lembra o executivo. 
Desde maio, os clientes de São Paulo da operadora 

conteúdo segmentado com canais 
dedicados a um único gênero de 
programação. 

O diretor de marketing da Sky, 
Marcelo Miranda, lembra que mui-
to se discutiu, no fi nal de 2006, 
sobre o efeito que a TV digital 
aberta no Brasil teria sobre a TV 
por assinatura. “Estes serviços são 
dirigidos a públicos distintos, mas 
sua entrega também na TV paga 
é benéfica ao consumidor final”, 
afi rma. Com rede digital desde sua 
entrada no mercado, há 14 anos, a 
operadora foi uma das primeiras a 
oferecer decodifi cador com recurso 

de gravação de vídeo (2007) e a agregar canais digitais 
ao portfólio. 

As ofertas da Net em alta defi nição são mais 
seletivas, segundo a avaliação de Rodrigo Marques, 
vice-presidente de planejamento estratégico e negó-
cios da empresa. “Há player no mercado que vende 
canais como sendo em alta defi nição, quando, na 
realidade, o conteúdo não foi gerado em HD e sim 
convertido para este formado a partir de uma gravação 
convencional”, diz ele. 

O resultado é uma oferta menor, mas que, 
segundo Marques, assegura ao cliente que todo 
o conteúdo dos canais HD da operadora foi ge-
rado em alta definição. Dona de mais de 47% de 
participação de mercado, a NET não diz quantos 
clientes já contratam canais em alta definição. “O 
número de clientes HD está crescendo mais rápido 
do que esperávamos e, seguramente, mais que 
o dobro do segundo colocado”, garante.       (NR)

Participação no setor de TV por Assinatura, por tecnologia

TVC
4.592.320 

assinantes

54,5%

DTH
3.191.511 

assinantes

41,5%

MMDS
339.092 

assinantes

4%

Fonte: Anatel

(Em julho 2010)

pacotes quadriplay do mercado (telefonia fi xa, móvel, 
banda larga e TV por assinatura). A licença para operar 
DTH foi obtida em 2008, mas a oferta comercial do 
serviço só começou a partir de meados do ano seguin-
te, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, e no último 
trimestre  de 2009 nos estados do Sul. O avanço para 
o Nordeste só ocorreu em maio deste ano, com a oferta 
da OiTV nas regiões metropolitanas de Salvador (BA), 

Aracaju (SE) e Vitória (ES).  
Sem divulgar os investimentos realizados, a Oi 

TV informa que a companhia estruturou sua oferta 
para manter os custos do negócio os mais baixos 
possíveis em benefício das ofertas para os clientes. 
O pacote mais em conta, composto por 35 canais 
(incluindo os abertos) é oferecido também a R$ 
49,90, considerado competitivo e compatível com a 

TV digital transforma a alta defi nição em diferencial

Marques, da Net: apenas 
conteúdos gerados em alta defi nição
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A estoquista Jaqueline Bor-
ges, de 31 anos, moradora do 
Capão Redondo, periferia de São 
Paulo, cria quatro filhos sozinha: 
Jefferson, 15 anos; Jonatas, 12; 
Julia, 10; e Giovana, 8. Num do-
mingo nublado de inverno de 
julho, como em tantos outros, foi 
com a molecada para a casa da 
mãe, a duas quadras da sua. Casa 
de mãe é sempre casa de mãe, 
com seus benefícios muito reais 
e tangíveis: TV por assinatura de 
qualidade, televisor de tela maior e 
computador conectado à internet 
com banda larga. O investimento 
não custa pouco: R$ 98 de men-
salidade pela Sky HDTV; R$ 69 
mensais pelo serviço Speedy da 
Telefônica; e R$ 20 todo mês pelo 
provedor do Terra.

Jaqueline nasceu em Salva-
dor e vive no Capão há 12 anos. 
É testemunha da transforma-
ção do bairro, que, nos anos de 
1980 e 1990, principalmente, 
ganhou má fama pelos altíssi-
mos índices de pobreza e vio-
lência e, hoje, virou símbolo do 
avanço econômico e cultural de 
uma larga fatia da população, 
a que os economistas dão o 
nome de classe C.

Ela conta que não é mais 
preciso ir a Santo Amaro, tradi-
cional centro comercial da zona 
sul paulistana, para nada. “Hoje 
a gente faz tudo por aqui.” No 
bairro, grandes redes varejistas, 
como Casas Bahia, Magazine 
Luiza e Casas Pernambucanas, 
se instalaram, assim como os 
principais bancos. Também chegou ao bairro o metrô, 
embora a linha Lilás não leve ao centro da capital, ape-
nas ao Largo 13 de Maio, também na região sul.

Jaqueline e família já não podem imaginar a vida 
sem TV por assinatura, depois de cinco anos de 
consumo. “Quando já está acostumado, se não tem, 
sente muito”, explica a moça, lembrando sem sau-
dade os dias em que o sinal da TV some ou o saldo 
bancário fica tão baixinho que a mensalidade atrasa 
e suspendem a diversão.

Para ela, a TV por assinatura é fundamental no dia 
a dia, principalmente na educação dos filhos: “Na TV 
aberta tem mais mulher dançando pelada e o Datena 
(o apresentador José Luiz Datena, da Band), que só fala 
de morte, morte, morte. A vida lá fora já é tão ruim. E 
nossos filhos, como ficam?”, questiona. “Na TV paga 
tem programas sobre animais, por exemplo. Programas 
que te despertam para outras coisas.”

O critério seletivo na televisão é parte de uma pos-
sibilidade de escolha maior, permitida pela melhoria 
econômica. Na vida de Jaqueline, a evolução começou 

renda de muitos brasileiros. 
Como as demais entrantes no setor, a Oi TV deve 

estar disponível em todas as áreas onde a operadora 
de telefonia Oi está presente. Mas a estratégia adotada 
somente prevê o início da oferta, quando as etapas de 
venda, instalação e atendimento estiverem estruturadas 
para funcionar com qualidade.

Já a Telefônica, vencida a batalha pelo controle da 
Vivo, agora tem que conquistar o terreno do quadri-
play. A operadora, inicialmente restrita ao Estado de 
São Paulo, terá a rede móvel da Vivo, de alcance nacio-
nal, para completar suas próprias ofertas de telefonia 
fixa, banda larga e TV paga. As sinergias entre Vivo e 
Telefônica deverão viabilizar essas novas ofertas. 

Na área de TV paga via satélite, a tele fechou 
acordo em 2006 com a empresa DTHi. No mesmo 
ano, adquiriu a participação do Grupo Abril na TVA 
(que tem operações de cabo nas cidades de São 
Paulo, Curitiba, Florianópolis e Foz do Iguaçu, e de 
MMDS nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro 
Curitiba e Porto Alegre). A operação foi aprovada pela 
Anatel sem restrições para as áreas fora do Estado 
de São Paulo, mas a operadora não tem poder de 
voto nem de veto nas decisões estratégicas da TVA 
em sua área de concessão. 

Com tais restrições, a Telefônica viu sua base de 
clientes no serviço de TV paga avançar apenas 3% no 
ano passado, para encolher 3,6% no primeiro trimestre 
de 2010, fechando março com 469,4 mil assinan-
tes. Procurada pela reportagem para falar sobre sua 
estratégia  de mercado, a empresa não se manifestou. 
Fornecedores de infraestrutura dizem que a empresa 
prepara uma reestruturação do serviço, inclusive para 
oferecer canais digitais via fibra ótica.

Vantagem
Em uma situação um pouco mais confortável e 

com um pacote básico de serviços com preço pouco 
abaixo da Sky (R$ 69,90 por 42 canais, incluin-
do as TVs abertas, além de estações de rádio), o 
Via Embratel vem obtendo boa receptividade. Em 
pouco mais de um ano de operação, o serviço via 
DTH registrou significativo crescimento no primeiro 
trimestre de 2010, passando de pouco mais de 193 
mil clientes em dezembro para quase 445 mil em 
março. A Embratel tem a seu favor uma rede pró-
pria de satélites e o fato de já estar com o serviço 
comercial em 5.144 municípios, além da presença em 
todos os Estados.  

Na liderança absoluta do mercado, com mais de 
47,5% de market share e 3,77 milhões de clientes, a 
Net não se sente ameaçada pela voracidade com que o 
serviço por satélite avança. “O DTH cresce muito rápido , 
por conta das novas operações, mas ele só avança 
onde a Net não está ou tem cobertura limitada”, afirma 
Rodrigo Marques, vice-presidente de planejamento 
estratégico e negócios da empresa. 

Perto de 11 milhões de domicílios estão cobertos 
pela rede da operadora e, segundo Marques, mesmo 
operando apenas onde sua rede está, o número de 
novos assinantes cresce no “mesmo ritmo que toda a 
concorrência junta”, com mais destaque para a cidade de 
São Paulo, em função da cobertura mais abrangente.

Em 2010, a Net planeja investir R$ 1,2 bilhão (R$ 
200 milhões só na expansão da rede), assegurando 
que as ofertas de serviços combinados (banda larga, 
telefonia e TV paga) possam ser ampliadas. “Quando 
lançamos o combo, demos uma chacoalhada no merca-
do. Mas é inegável que o serviço que mais cresce é o de 
banda larga, porque é uma necessidade da população”, 
constata Marques.

Capão Redondo paga  
por qualidade na TV

seis anos atrás, quando o dinheiro começou a “render”. 
Na sala da residência desse novo consumidor, o televisor 
é ícone do crescimento: aumenta de tamanho no ritmo 
da renda. “Aqui, agora é de 29 polegadas, mas, daqui a 
pouco, vai para 42 polegadas”, antecipa Jaqueline.

A família consome assiduamente filmes avulsos do 
pay-per-view. A escolha é baseada no princípio básico 
da democracia: eleição direta entre os moradores. “Às 
vezes minha mãe ganha, porque o voto dela vale mais”, 
sorri. É a mãe que quase sempre paga a conta.

No Capão Redondo, a TV paga sempre teve atrativo 
extra: a geografia da região, feita de muitos altos e bai-
xos, morros e vales, prejudica a chegada do sinal da TV 
aberta. Era, portanto, sonho de consumo antigo. Hoje 
são muitas as residências com TV por assinatura no 
bairro. Predominância da Sky, antena dependurada por 
fora de casa. A operadora de cabo deixou de trabalhar 
no bairro, segundo os moradores, por causa do milagre 
da multiplicação dos gatos. Era instalar um ponto e 
“miau”: logo nascia uma ninhada.

Guilherme Azevedo

Jaqueline e a filha Giovana: TV paga é vista como 
investimento em entretenimento e educação
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Fonte: Meio & Mensagem Especial TV por assinatura, São Paulo, p. 16-19, 9 ago. 2010.




