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De acordo com a Anatel (Agência Nacional de Teleco-
municações), em meados deste ano havia 8.426.462 resi-
dências com TV por assinatura no Brasil, ou seja, quando se 
considera o número médio de pessoas por domicílio no País, 
segundo o IBGE, mais de 27,8 milhões de brasileiros pos-
suem, hoje, acesso à programação dos canais fechados.

Outros dados do mesmo órgão revelaram números 
também bastante positivos para as TVs por assinatura. 
Em junho, registrou-se um aumento de 2,6% da base 
de assinantes, com relação ao mês anterior. Ainda mais 
otimista é a evolução acumulada no 1 o semestre de 2010: 
o número de domicílios pagantes de canais fechados 
cresceu nada menos do que 12,7%. 

Os locais onde a adesão às TVs pagas registrada é 
maior são as regiões Norte (60,2%) e Nordeste (37,3%), 
fato que revela o quão promissores são esses mercados, 
ao contrário das regiões Sul (17,8%), Centro-Oeste 
(20,3%) e Sudeste (22,6%), que apresentaram percen-
tuais de crescimento abaixo da média nacional (23,9%). 
Analisando os dados mais de perto é possível extrair 
resultados tão surpreendentes quanto prósperos: os 
Estados que mais se destacaram foram Amapá e Roraima, 
que aumentaram suas bases de assinantes em 117,5% e 
104,7%, respectivamente, nos últimos 12 meses. 

O Brasil também foi a locomotiva de crescimento da 
TV por assinatura na América Latina. Apesar de a pene-
tração do meio ainda ser relativamente baixa em nosso 
país – apenas 21,9% de domicílios possuem TV paga – a 
taxa de crescimento entre 2005 e 2010 foi de 60% no Bra-

sil, comparada com 33% no continente latino-americano. 
O país que menos contratou este tipo de serviço foi a 
Argentina, que registrou 15% de aumento de sua base 
de assinantes nesse período, seguida de México (37%), 
Venezuela (38%), Chile (54%) e Colômbia (54%).

Mas, se o crescimento da quantidade de assinantes já 
é por si só uma boa notícia, ainda mais animadora é a sua 
principal consequência. Potencializados pelo maior nú-
mero de consumidores, os investimentos em publicidade 
no setor cresceram 26% entre 2007 e 2009, chegando a 
R$ 800 milhões segundo a última pesquisa divulgada pela 
ABTA (Associação Brasileira de TV por Assinatura). 

De acordo com a entidade, em 2008, o volume de 
inserções publicitárias registrou alta de 7% em compa-
ração ao ano anterior. Mais de 800 anunciantes usaram 
os canais pagos. E quem mais acionou o meio foram as 
redes varejistas, como costuma acontecer em todos os 
veículos da mídia nacional. Segundo pesquisa da ABTA, 
41% dos responsáveis por mídia nas agências de comuni-
cação e dos anunciantes pretendiam investir ainda mais 
nas TVs por assinatura. 

Além de revelarem um cenário favorável ao setor – com 
evolução das bases de assinantes, crescimento do núme-
ro de anunciantes e aumento da adesão de públicos das 
regiões Norte e Nordeste –, os dados permitem confirmar 
uma tendência que permeia toda a economia: o aumento 
do poder aquisitivo da classe C a transformou em um grupo 
cada vez mais atraente sob o ponto de vista do consumo. 

As classes A e B continuam sendo as principais refe-

rências para a TV por assinatura no Brasil, mas o alcance 
junto aos públicos de menor poder aquisitivo cresceu. 
Contribuíram para isso a diversificação e o aumento da 
qualidade da programação e o investimento em tecno-
logia realizado pelas operadoras. 

Uma vez que a TV paga supre com eficácia a neces-
sidade dos anunciantes por meios que permitem atingir 
consumidores de perfis cada vez mais específicos, no 
momento de separar verbas para publicidade, certamen-
te esse meio não será esquecido pela indústria que tem 
como alvo a classe C. Além de seu progressivo poder 
aquisitivo, essa faixa da população é uma das que mais 
crescem no País.

A Copa do Mundo e a Olimpíada tendem a potencia-
lizar todas as características desse cenário. Por conta de 
fusos horários, os canais fechados são os mais adequados, 
quando se trata de transmissão de jogos, já que possuem 
maior flexibilidade da grade de programação. Um exem-
plo recente desse fato foi na Copa do Mundo da África do 
Sul, onde três emissoras de TV Paga dedicaram todos os 
seus canais ao evento, para levar ao telespectador uma 
cobertura completa.

Logo, o Mundial e também a Olimpíada tendem a 
impulsionar a adesão às TVs por assinatura no Brasil 
em diversas camadas da população. Afinal de contas, é 
impensável para os torcedores perderem a riqueza dos 
detalhes que só os canais de TV paga podem dar em 
eventos desta magnitude. 

@ comente este artigo no www.meioemensagem.com.br/opiniao

O consumo fala de nós mesmos: de nossos desejos 
e necessidades, das expectativas e da capacidade e da 
possibilidade de agir e interagir com o mundo ao nosso 
redor: com as outras pessoas e com o contexto de vida. 
É desta narração do consumo que falaremos, indicando a 
dimensão vocacional e passional como as mais importantes 
para o próximo futuro. Do seu contar e recontar através 
de pequenos gestos e escolhas cotidianas assim como 
por meio de eventos especiais: ritualidades ordinárias e 
extraordinárias que guiam a vida das pessoas e que serão 
lidas e interpretadas do ponto de vista da Felicidade. 

Felicidade entendida como projeto pessoal, que se 
torna ponto de referências e de orientação.

Felicidade como tônica das próprias experiências 
cotidianas, dando vida às próprias emoções estéticas e 
às expressões concretas das potencialidades criativas.  

Felicidade como paixão comum que agrega, expande 
contagia espontaneamente a experiência e a comunica-
ção coletiva. 

Felicidade como valor poético e energético na redes-
coberta de pequenos momentos e rituais individuais e de 
prazeres indispensáveis, interiores e exteriores.  

Felicidade como exploração, lúdica e divertida, na 
qual o processo de crescimento é vivido como um pro-
cesso contínuo em transformação.

Felicidade como espaço íntimo e precioso, a ser re-
cuperado nos tempos e modos mais próximos à própria 
natureza e caráter.  

Felicidade como relação e escuta recíproca para um 
concreto desenvolvimento de novas propostas de vida 
e para a evolução da própria emoção.  

Na visão futura do sistema de consumo cada vez mais 
próxima da felicidade pessoal e coletiva precisaremos en-
frentar a passagem decisiva de um modelo evocativo que 
se inspirou nos moldes de consumo dos últimos 30 anos 
para um modelo vocacional que está progressivamente se 
impondo nos novos mercados e em todas as gerações. Esta 
passagem é assinalada por uma dimensão habilitante, que 
é aquela definida por Erik Qualman Socialnomics (título de 
seu último livro), transformando vocação e paixão em fato-
res descriminantes do ato de compra e de consumo. Sobre 
essa premissa funda-se a lógica “Freemium” que fala sobre a 
convergência da economia compartilhada e gratuita (free), 
com a economia da excelência que prevê o reconhecimento 
também econômico de um valor distintivo (premium).

O novo paradigma Vocation & Inspiration constitui, portan-
to, a passagem mais relevante que se refere a novas formas de 
consumo fundadas frequentemente no compartilhamento e 
na circulação, no social network, alimentando as experiências 
felizes. Neste caso, a marca e o produto são escolhidos com 
base na sua vocação e na sua capacidade de encarnar uma 
inspiração. Sugestão e aspiração são banidas dos interesses 
do consumidor, também por um efeito paradoxal de sobre-
vindo limiar de saturação. A evocação pode me envolver, mas 
somente a custo zero: constitui uma hipotética pré-condição.  

A marca vocacional, por outro lado, deve demonstrar-
se capaz de criar uma aura catalisadora, um fogo sacro 
alimentado por conteúdos energéticos e felizes, que, por 
exemplo, através da rede ou da frequentação no ponto de 
venda, demonstram ser capazes de mobilizar um grande 
número variado de interesses e de paixões. Assim, produ-
zindo produtos, serviços, experiências e transformando 

os consumidores em autores e editores. 
A base de experiências que caracterizava o mundo do 

consumo evocativo tinha uma conotação em termos de 
espetáculo e entretenimento: o teor pelo qual se movem 
as marcas vocacionais, tem, ao contrário, uma conotação 
em termos de cultura e conhecimento feliz. 

A ideia central é que o compartilhamento no consumo 
adote mecanismos implícitos de seleção que sustentem 
depois novas propostas vindas de baixo: é isso que acontece 
nas comunidades vocacionais. Quanto mais se compartilha 
um projeto, uma ideia, um ponto de vista, mais emerge a 
capacidade de motivar e sustentar de modo crível uma visão 
original e distintiva. Isso vale em particular para as marcas 
e para as empresas. O concept-leadership no mercado não 
necessita de copyright porque sua credibilidade é reconhecida 
a priori, seguindo as lógicas de uma nova hegemonia, perma-
nentemente em transformação. Alguns o chamam de “design 
thinking”, e outros de lógica designful: criatividade feliz.

As empresas e os empreendedores deverão seguir este 
caminho. Não basta ter uma boa ideia nem um bom produto, 
mas é preciso sustentá-los com uma capacidade transforma-
dora e evolutiva que hoje faz a diferença. Colaboração cria-
tiva, co-opetition no território, cocriação em todos os níveis, 
deverão ser variáveis estratégicas decisivas para o business, 
dentro e fora da rede. A rede nutre-se de energia progressiva 
e prolongada no tempo e queima, por outro lado, muito ve-
lozmente, aquilo que é fogo de palha. Como as correntes de 
ar, que produzem talvez muitas faíscas mas nenhuma aura. 
No mercado real e no mundo comercial acontecerá o mesmo, 
e a aura será vocacional e expressão direta de felicidade. 
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