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Estudo encomendado por operadores à FGV indica que só 57 de 5.025 áreas sem redes 
receberiam o serviço  
 
A eliminação das restrições à concessão de licenças para operação de TV a cabo no país, 
proposta pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), seria uma medida inócua no 
que diz respeito à expansão dos serviços de TV fechada e banda larga no país. A crítica é da 
Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), dessa vez apoiada por estudo 
realizado sob encomenda pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
 
Segundo o estudo revelado ontem, no caso de uma abertura do mercado, os municípios com 
população inferior a 108,1 mil habitantes não atrairiam qualquer nova empresa, por falta de 
escala. Além disso, na ausência de barreiras à entrada no mercado, a maior parte dos 
municípios ainda não atendidos - com TV por assinatura e banda larga, ou a combinação de 
ambos - continuará sem ter acesso a esses serviços.  
 
A pesquisa mostrou que dos 5,025 mil municípios hoje sem serviço de TV paga, apenas 57 
ganhariam o acesso. Em termos de número de habitantes, somente 3 milhões de pessoas, em 
um total de 21 milhões atualmente não atendidas, receberiam o serviço. Hoje, apenas 258 
municípios estão cabeados, dentro de um universo de 5,283 mil localidades.  
 
"Nosso estudo mostrou que, se forem retiradas as barreiras regulatórias, a maioria da 
população continuará desatendida", afirma o professor da FGV/EAESP, Arthur Barrionuevo, um 
dos responsáveis pela pesquisa. "A liberação pura e simples das licenças é um instrumento 
frágil para se atingir os objetivos de aumento da competição e expansão dos serviços." 
 
No que tange ao aumento da competição no serviço de TV por assinatura, Barrionuevo lembra 
que o número de assinantes desse serviço por satélite tem crescido muito rápido, 
independentemente da possível abertura do setor. "Mas se nosso objetivo é ampliar o mercado 
de cabo para ajudar na banda larga [a transmissão de TV e de dados seguem na mesma 
infraestrutura], essa solução não é efetiva", diz o professor. 
 
Como alternativa , a ABTA sugere a outorga com a combinação de áreas economicamente 
atraentes e não atraentes. Para "estimular" as operadoras a atender as localidades que 
ofereceriam menos rentabilidade, a entidade enfatiza que as empresas precisarão de subsídios 
do governo. 
 
O estudo envolveu dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e uma 
amostra de municípios correspondentes a cerca de 143 milhões de habitantes. 
 
Entre as propostas da Anatel para as novas regras está a revisão dos preços das concessões e 
a liberação de licenças para múltiplos operadores em uma mesma localidade.  
 
No início da semana, o órgão regulador anunciou projeções que apontam para o dobro do 
número de assinantes de TV a cabo no Brasil entre 2011 e 2013, diante do fim do limite de 
licenças do serviço em cada município.  
 
Na semana passada, a agência aprovou o novo Planejamento do Serviço de TV a Cabo e do 
Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS, ou micro-ondas). A decisão 
eliminou a regra que impunha restrições ao número de concorrentes em cada cidade e 
estipulou que o preço estimado da outorga por município é de R$ 9 mil. 
 
Mas a mudança ainda levará pelo menos seis meses para entrar em vigor, pois a agência 
precisa aprovar um conjunto de regras específicas que estipularão condições, como metas de 
cobertura para a expedição das outorgas. Além disso, ainda tem um projeto de lei (PL 116) 
que tramita no Senado para regular o assunto, inclusive sobre a participação majoritária de 
sócio estrangeiro. 



 
Uma das questões defendidas pelo conselheiro da Anatel, João Rezende, é que no regulamento 
para conceder novas outorgas sejam colocadas metas de cobertura. 
 
'Armas' da DirecTV são HD e exclusividade 
 
DirecTV, maior operadora de TV via satélite dos EUA, projeta ganhos acelerados de assinantes 
para este trimestre, sinalizando que pode continuar conquistando clientes à custa das 
empresas de TV a cabo. A expectativa da empresa é acrescentar 200 mil clientes nos EUA no 
quarto trimestre, disse o executivo-chefe da companhia, Mike White, num evento para 
investidores ontem em Nova York. No trimestre passado, a DirecTV atraiu 174 mil clientes nos 
EUA.  
 
White está conquistando assinantes com programação exclusiva e produtos de primeira linha, 
incluindo o "NFL Sunday Ticket" (transmissões da primeira divisão do campeonato de futebol 
americano) e serviços de gravação digital e vídeo de alta definição (HD). Os ganhos 
contrastam com a queda nos clientes de pacotes básicos das provedoras a cabo, que perderam 
juntas 741 mil usuários no trimestre passado, segundo o instituto de pesquisa SNL Kagan. 
 
A DirecTV, com sede na Califórnia, deverá elevar seu lucro para US$ 5 por ação, com um total 
de vendas de US$ 30 bilhões em 2013, diz White. Para este ano, analistas projetam lucro de 
US$ 2,46 a ação sobre vendas de US$ 23,9 bilhões. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 dez. 2010, Empresas, p. B3. 


