
m 2007, o mercado de tele
visão paga no Brasil conta
bilizava um contingente de 
5,4 milhões de assinantes. 
Cinco anos depois, ostenta 

um volume de 14,5 milhões de usuários 
cadastrados e o plano das cerca de 30 
operadoras do segmento, e dos mais de 
100 canais de conteúdo que, integram o 
sistema, é que o salto do negócio nos pró
ximos cinco anos será para 40 milhões 
de clientes e receitas anuais de R$ 40 bi
lhões. A projeção não é especulativa. Tem 
base matemática e faz comparação com 
os resultados obtidos. Apenas no primei
ro trimestre de 2012, por exemplo, o fatu
ramento foi de R$ 5,4 bilhões, o mesmo 
de um ano inteiro há cinco anos. 
O otimismo faz sentido para a ABTA (As
sociação Brasileira de Televisão por Assi
natura), entidade que promoveu no início deste mês a 20a edição da sua feira 
anual. O tema central foi a discussão sobre formas de ampliar o volume de 
negócios. O executivo Alexandre Annenberg, presidente da entidade, enfa
tiza que a elevação poderia ter sido muito maior se não estivesse atrelada 
apenas à nova economia brasileira que transformou as classes C/D em con
sumidores poderosos e ávidos por serviços de entretenimento no lar, princi
palmente após a chegada das TVs de alta definição e com telas maiores do 
que as emblemáticas 29 polegadas, estrela da geração analógica. 
"Há 12 anos não temos liberação de novas licenças pela Anatei (Agência Na
cional de Telecomunicações). Se não tivéssemos esse comportamento res
tritivo à atividade, o mercado já teria muito mais do que os amais 48 milhões 
de pessoas com acesso à TV a cabo no Brasil. Poderíamos ter mais operado
ras locais atuando, que trariam mais assinantes e consequentemente mais 
empregos. Somente 258 municípios têm cabeamento. Só o sistema DTH 
(Direct to Home, ou via satélite) atinge todo o território nacional" destacou 
Annenberg. "Temos feito muitas reuniões com a Anatei para encontrarmos 
uma solução definitiva. Mesmo assim, o negócio das TVs fechadas tomou 

um novo rumo com a chegada das empresas de 
telefonia ao setor, os serviços de telefonia, internet 
e banda larga. E olha que o Brasil tem característi
cas muito próprias. Os grandes eventos esportivos 
no Brasil são comprados pelas TVs abertas, en
quanto no exterior é uma prerrogativa dos canais 
fechados. Isso quer dizer que esse crescimento no 
mercado brasileiro é de uma relevância sem com
paração" ele acrescentou. 
Apenas 5% das receitas das emissoras de sinal fe
chado são oriundas da publicidade, o oposto das 
TVs abertas, 100% dependentes das autorizações 
de mídia. Annemberg acredita que uma ou outra 
operadora pode ter volume maior, mas prevê que, 
com o aumento da comercialização de assinatu
ras até as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, o 
percentual das receitas publicitárias pode dobrar. 
"Acho que o papel da TV por assinatura ainda está 
atrelado ao entretenimento, mas está claro para 
essa indústria a sua importância para o desenvolvi
mento do Brasil. E essa colaboração só tende a au
mentar, porque temos um papel educacional ain
da muito incipiente" disse o presidente da ABTA. 
As operadoras, como a Net Serviços, acreditam 
no potencial do mercado e implementam cam
panhas publicitárias para seduzir a demanda re
primida. A Talent, sua agência de comunicação, 
criou a ação "O Mundo é dos Nets" que popu
larizou a expressão Skavurska e o personagem 
Bóris, mas se superou com a ação "Tipo" para 
falar da qualidade dos serviços das concorrentes 
como Wi-Fi e banda larga. Já virou bordão asso
ciado a coisas sem qualidade.  

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 737, p. 34, ago. 2012.




