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Tecnologia ultrapassa cabo e torna-se predominante no Brasil  
 
A competição das operadoras de telefonia ganhou novas dimensões e mudou a cara da 
televisão por assinatura no país. Empurrado pelas teles, o segmento de TV via satélite - que já 
foi considerado o patinho feio do setor - ultrapassou a tecnologia por cabo e agora lidera o 
mercado brasileiro. 
 
Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) referentes a abril, os 
serviços de TV paga via satélite já representam 49,2% do total de 10,7 milhões de assinantes 
de televisão paga no Brasil. Pela primeira vez, satélite é a tecnologia dominante no país. O 
segmento de cabo, que já reinou absoluto, agora soma 48,1% das assinaturas. 
 
Por trás dessa mudança, está o investimento das empresas de telefonia que lançaram 
operações de TV via satélite nos últimos anos. A estratégia dessas teles é "empacotar" os 
serviços de vídeo com a banda larga e a telefonia fixa - e assim garantir contratos mais longos 
e estáveis com seus clientes. 
 
A expansão da classe média no país assegurou às teles um mercado fértil. A competição fez 
baixar os preços e colocou a TV paga no radar de um número maior de brasileiros. É possível 
encontrar ofertas por R$ 29 mensais para planos básicos. "A televisão por assinatura passou a 
ser um objeto de desejo da classe C", observa Alexandre Annenberg, presidente-executivo da 
ABTA (associação das empresas do setor). 
 
As classes C e D já representam a metade dos assinantes de TV no Brasil, segundo 
levantamento do instituto Data Popular. O mesmo estudo indica que 65% dos brasileiros que 
pretendem assinar um pacote de televisão nos próximos 12 meses são da classe C. 
 
Boa parte desses consumidores vive em áreas que não são atendidas pelas redes de TV a 
cabo. Por isso, quando passaram a assinar pacotes de vídeo, tornaram-se naturalmente 
clientes das empresas de satélite, cujo alcance é nacional. A infraestrutura de cabo está 
presente nos bairros mais nobres de 240 municípios. Por restrições regulatórias, o número de 
cidades atendidas não cresce desde 2000, quando a Anatel fez a última licitação de outorgas 
para essa tecnologia. 
 
Isso explica por que o satélite vem abrindo uma vantagem tão grande. Essa diferença, no 
entanto, pode ser transitória. O regulamento para concessão das novas licenças de TV a cabo 
já deveria ter sido publicado, mas discussões na Anatel atrasaram o processo. O texto estava 
na pauta da reunião do conselho-diretor da agência na semana passada, mas a conselheira 
Emília Ribeiro pediu vista. Caso ela apresente seu voto na próxima reunião, na quinta-feira, as 
primeiras licenças podem ser emitidas em setembro, avalia o conselheiro João Rezende.  
 
Em paralelo ao novo regulamento, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 
complementar (PLC) 116, que promove uma abertura total do setor de televisão paga para as 
operadoras de telefonia e investidores estrangeiros. Com isso, as teles poderão oferecer 
serviços de TV a cabo, ou por meio de suas redes de banda larga. 
 
A opção das operadoras de telefonia pelo satélite não foi tecnológica, mas regulatória. 
Atualmente, as teles são proibidas de controlar redes de TV a cabo em suas respectivas áreas 
de concessão. Ao mesmo tempo, as licenças de televisão via satélite podem ser adquiridas na 
Anatel por qualquer interessado. Por isso, tornaram-se um atalho para as operadoras, 
interessadas em estancar a perda de clientes em seus serviços de telefonia fixa. 
 
No balanço do quarto trimestre de 2010, a Oi classificou TV por assinatura como "uma 
importante ferramenta de proteção para o negócio de telefonia fixa", que vem apresentando 
queda de usuários. A empresa tem pacotes a partir de R$ 34,90 e está disponível em 14 



Estados e no Distrito Federal. Até o fim do primeiro semestre, o objetivo é chegar aos demais 
Estados, com exceção de São Paulo.  
 
Para Milton Bonservizzi, diretor de marketing da Algar Telecom, a vantagem do satélite é 
combinar menor investimento com maior agilidade e cobertura mais ampla. A operadora tem 
serviços de satélite e de cabo, com 89 mil assinantes nas duas tecnologias. O número 
representa um aumento de 172,7% ante o mesmo período do ano passado. 
 
Quem mais cresceu nesse mercado, entretanto, foi a Embratel. Com planos voltados para a 
classe C, a operadora triplicou sua base de assinantes de televisão via satélite, para quase 1,4 
milhão no fim do primeiro trimestre. 
 
A Embratel também é acionista da Net, a maior operadora de TV a cabo do país. Rodrigo 
Marques, vice-presidente de estratégia e gestão operacional da Net, afirma que a expansão 
das empresas de satélite não afeta os negócios da companhia. "Aumentamos nossa base de 
assinantes em 15%, no ano passado, e estamos crescendo no mesmo ritmo neste ano", 
afirma. 
 
Enquanto o regulamento do setor não permite que a operadora ofereça TV a cabo em novas 
áreas, a estratégia da Net é ampliar a cobertura geográfica dos serviços de banda larga e 
telefonia onde a empresa não tem TV. A operadora já lançou esses produtos em Salvador, no 
Recife e em Niterói (RJ). 
 
Ao mesmo tempo, a Net procura defender seus principais mercados - São Paulo e Rio - de uma 
incipiente investida das teles junto aos consumidores de maior poder aquisitivo. Para cativar 
esses assinantes, a operadora lançou, no mês passado, um serviço de vídeo sob demanda, 
pelo qual o conteúdo fica disponível para ser visto quando o cliente preferir. 
 
Em São Paulo, a Telefônica está expandindo sua oferta de vídeos sob demanda via IPTV, sigla 
que designa a televisão por meio da rede de internet em banda larga.  
 
Ainda assim, essa é uma tecnologia de nicho. Também no caso da Telefônica, a maior aposta é 
na TV via satélite. "A tendência é que o satélite se consolide como tecnologia principal", diz 
Marcio Fabbris, diretor de produtos residenciais da operadora. 
 
O avanço das teles aumenta a pressão sobre a Sky, a maior operadora de TV via satélite. Com 
essa tecnologia, a companhia não consegue oferecer banda larga a seus assinantes - algo que 
as teles fazem por meio de suas redes de telefonia. Para suprir essa lacuna, há alguns anos a 
Sky solicitou à Anatel uma licença para prestar serviços de internet sem fio, mas ainda não 
obteve resposta. 
 
Procuradas, Sky, Embratel e Oi não concederam entrevistas. 
 



 
 

No México, esquenta batalha por serviços a cabo  
Crayton Harrison  
 
Se a Teléfonos de México (Telmex) receber permissão para oferecer serviço de TV, tudo indica 
que suas concorrentes em telecomunicações a cabo terão de se fundir para manter a 
competitividade, segundo a Megacable Holdings.  
 
As operadoras de serviços a cabo mexicanas já trocam ideias regularmente sobre estratégias 
contra a Telmex, disse o principal executivo da Megacable, Enrique Yamuni, em entrevista 
concedida no dia 27. As empresas poderão acabar tendo de se associar para conseguir mais 
peso para concorrer com a operadora de telefonia, disse o executivo. "Por enquanto, 
consideramos que estamos bem", afirmou Yamuni, em Puebla, no México. "Isso não significa 
que possamos continuar independentes para sempre." 
 
A Telmex está tentando obter permissão do governo mexicano para oferecer serviço de vídeo, 
a fim de integrar o serviço de TV a seus pacotes de telefonia e internet. A Megacable, maior 
operadora de comunicações a cabo do México por número de assinantes, está aliciando 
clientes da Telmex com seus serviços de telefonia, internet e vídeo. 
 
Perguntado se o ingresso da Telmex no mercado de vídeo obrigaria as empresas de cabo a se 
fundir mais rapidamente, Yamuni respondeu: "acho que sim, provavelmente". 
 
Um alto funcionário da Telmex, que não quis ter o nome revelado, preferiu não comentar o 
assunto. 
 
O grupo Televisa, que tem participações em três empresas de TV a cabo mexicanas, disse que 
quer empregar fusões e aquisições para criar uma empresa nacional de telecomunicações a 
cabo para concorrer com a Telmex. Existem 1.250 licenciadas do governo para operar redes a 
cabo no México, segundo a Câmara Nacional de Telecomunicações a Cabo. A Megacable não 
realizou qualquer negociação com a Televisa em torno de uma fusão, disse Yamuni. 
 



"Conversamos com a Televisa toda semana, mas sobre estratégia", afirmou o executivo. As 
empresas compartilham uma marca, a Yoo, empregada para vender pacotes de serviços de 
telefonia, internet e TV por 379 pesos (US$ 33) ao mês. A Telmex e a Dish México, segunda 
maior provedora de TV por satélite do país, oferecem um plano conjunto de telefonia e vídeo 
por 299 pesos ao mês. 
 
"Faz muito sentido formar uma empresa nacional de comunicações a cabo com todas as 
sinergias e ganhos de eficiência que isso envolve", disse o vice-presidente executivo da 
Televisa, Alfonso de Angoitía, em teleconferência no mês passado. "Vamos continuar nos 
empenhando intensivamente por essa ideia." 
 
A Megacable não tem tido quaisquer discussões com vistas a uma fusão com empresas 
menores de serviços a cabo como o grupo Hevi ou a Cablecom, disse Yamuni. No ano passado, 
a Megacable adquiriu o grupo Omnicable, para incorporar cerca de 62 mil assinantes no norte 
do México. 
 
A Telmex vai voltar aos tribunais esta semana depois que o Ministério de Transportes e 
Comunicações do México indeferiu a solicitação de licença para operar TV pleiteada pela 
empresa, disse Javier Mondragón, diretor de assuntos regulatórios e jurídicos da Telmex. O 
ministério deveria ter concedido a licença, de acordo com determinação do tribunal, e a 
Telmex pedirá aos juízes que esclareçam sua decisão ao ministério, disse Mondragón. 
 
Embora a Telmex esteja perdendo linhas telefônicas, ela ainda gera dinheiro suficiente, que lhe 
permite contar com amplos recursos para atrair clientes de TV a cabo e dominar rapidamente 
o setor, disse Yamuni. As operadoras de telecomunicações a cabo vão entrar na Justiça, se 
necessário, para manter a Telmex fora de sua área de atuação, afirmou o executivo. 
 
A Telmex computava 15,5 milhões de linhas telefônicas no fim do trimestre passado, com 
perda de 29 mil linhas em relação ao fim de 2010. A Megacable tinha menos de 443 mil de 
clientes de telefonia e 1,73 milhão de usuários do serviço de vídeo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2011, Empresas, p. B3. 


