
Primeiro, o bolo cresce; daí coloca-se o 
recheio. É com uma imagem dessas, 

típica dos programas de receitas culiná
rias que recentemente inundaram os ca
nais de TV por assinatura, que se pode 
ilustrar os anos recentes desta indústria 
no Brasil. Após um período de expansão 
extraordinário — o mercado de assinan
tes mais do que dobrou de 2009 até aqui 
—, a indústr ia supera a fase do "cresci
mento chinês" e adquire uma nova con

figuração de mercado. 
Neste meio tempo, a Lei do Cabo, que 

regia o setor desde a segunda metade dos 
anos 1990, foi substituída por uma nova 
legislação, a chamada Lei do SeAC (Servi
ço de Acesso Condicionado). Entre outras 
mudanças , ela liberou a participação do 
capital estrangeiro em todas as tecnolo
gias de distribuição (o que beneficiou as 
operadoras de telecomunicações), auto
rizou a entrada das próprias teles no setor 

e estabeleceu obrigatoriedade de conteú
do nacional, com cotas de programação 
independente nos canais e com canais 
de produção local nos pacotes das ope
radoras (leia mais à pág. 12). 

A Lei nº12.485 foi publicada em setem
bro de 2011 e sua regulamentação sobre 
os aspectos de conteúdo aconteceu em 
junho de 2012, por meio de Instruções 
Normativas da Agência Nacional do Ci
nema (Ancine, que cuida de todo o es

pectro do audiovisual nacional). Um ano 
após o regulamento pronto, todo o setor 
se preparou para a implementação ple
na das obrigações, marcada para o mês 
de setembro. 

Para a Associação Brasileira de Televi
são por Assinatura (ABTA), que neste iní
cio de agosto realiza seu evento anual, a 
Feira e Congresso ABTA 2013, o setor ain
da vive um grande momento. Passado o 
impacto inicial da nova legislação — que 
também abriu novas áreas de atuação pa
ra as operadoras de TV por assinatura —, 
os players partiram para a fase de adequa
ção às novas regras para programação. 

O presidente da ABTA, Oscar Simões, 
vê efervescência no segmento. Para ele, 
a adaptação às novas regras por parte de 
programadoras de canais e operadores 
aconteceu de forma exemplar, mostran
do a capacidade do setor de reagir e se 
adaptar a uma nova realidade. "O merca
do continua crescendo. Entendemos que 
não é na mesma velocidade dos últimos 
três anos, quando se manteve na casa dos 
30%. É um processo de crescimento não l i 
near, com momentos de oscilação. No en
tanto, a resultante é ainda muito positiva" 
avalia. Ele acredita que, ao final das con
tas, o índice se manterá na casa dos dois 
dígitos, o que significa um crescimento ex
cepcional. Em 2012, a indústria de TV por 
assinatura faturou R$ 26 bilhões. 

Quanto ao crescimento da base assi
nante, a ABTA acredita que o produto está 
de acordo com as expectativas do públi
co. O cenário de concorrência com as em
presas entrantes desencadeou um merca
do de competição em termos de preços. 
"Encontram-se ofertas razoáveis de TV a 
partir de R$ 59 por mês. Comparando, é o 
que gasta uma família de quatro pessoas 
numa única ida ao cinema — acrescida a 
pipoca" diz Simões, lembrando que tal re
lação custo/benefício é visível ao consu
midor. Ainda que o crescimento macro
econômico não seja significativo, não se 
vê no horizonte sinal de grave crise eco
nômica capaz de alterar drasticamen
te este cenário, acredita o presidente da 
ABTA. Vale lembrar que o tíquete médio 
dos clientes das operadoras no País é de 
R$ 80 por mês. 

Há que se considerar um fenômeno 
relevante na configuração da nova classe 
média brasileira: nela, o jovem é também 
um decisor de compra, pois é ele quem 
trabalha e estuda, sendo muitas vezes o 
primeiro da família que chega à universi
dade. "Para essa família, a TV paga é tão 
essencial como a banda larga" diz Simões, 
ao ponderar que a TV por assinatura está 
abrindo para essa classe ascendente um 
novo universo cultural. 

Do ponto de vista da diversidade, is
so pode ser considerado muito positivo. 
"Que novidade na cultura culinária des
sas famílias não é assistir a um programa 
com o chef Claude Troisgros" exemplifica, 
citando uma atração de receitas do canal 
GNT. Além disso, a atualização tecnológi
ca no setor é permanente, garante o diri
gente. Relembrando: em uma década, a 
TV por assinatura passou pela digitaliza
ção das redes, a transmissão das imagens 
em alta definição (HD) e, mais recente
mente, a chegada dos serviços de video 
on demand, conhecidos como VOD (leia 
mais à pág. 22). 

Para esta edição do congresso da ABTA 
(que acontece entre 6 e 8 de agosto), a as
sociação apresenta um novo estudo, on
de a meta foi medir junto aos clientes a 
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percepção de qualidade do segmento. A 

pesquisa ouviu quatro mil assinantes, que 

deram média oito para os serviços. "Vale 

lembrar que a exigência destes clientes é 

maior. Aí está o desafio: atendê-los per

manentemente, já que temos um clien

te que sempre quer mais" afirma Simões. 

Quem leva v a n t a g e m ? 
O grande desafio do setor, hoje, é o que 

Oscar Simões denomina "assimetria com

petitiva" por conta da oferta de conteúdos 

pelas empresas de internet pura — em

bora o presidente da ABTA não faça men

ção, subtendem-se players como Netflix, 

YouTube (Google) entre outros. "Nós es

tamos no Brasil, seguimos a legislação na

cional, pagamos impostos aqui (que não 

são baixos), todos são operadores locais. 

E vêm os competidores que nem sequer 

têm rede no País? Vamos ter de lidar mais 

de frente com isso. Como vamos fazer?" 

reclama o dirigente ao reivindicar igualda

de de condições. "Não dá para entrar num 

jogo com tantos pontos contra" dispara. 

Segundo a ABTA, ainda não há elemen

tos suficientes para quantificar o impac

to da a tuação de players internacionais 

na oferta de conteúdos por internet no 

Brasil. "No mercado norte-americano, 

esse impacto já é visto como uma amea

ça" acrescenta Simões. Como alternativa, 

ele cita a crescente oferta, por parte das 

operadoras, de conteúdos sob demanda. 

Ainda assim o VOD é visto como oferta 

complementar, pois a tecnologia avança 

e surgem sempre alternativas. Neste as

pecto, vale destacar que as redes de banda 

larga — necessárias para que operadores 

ofereçam t a m b é m o serviço de VOD — 

não estão totalmente adequadas em to

das as regiões para rodar os aplicativos. 

"Há muitos investimentos ainda para se

rem feitos no País" assinala o dirigente. 

TV a cabo 
A Net, operadora líder em serviços de 

telecomunicações e entretenimento via 

cabo, programou para 2013 a entrada de 

seus serviços em 50 novas cidades, soma

das à centena de localidades onde já ope

ra. A atuação nas novas praças se tomou 

possível apenas após a publicação da no

va Lei do SeAC. Se no passado os investi

mentos totais em expansão foram de R$ 

2,7 bilhões, a previsão para 2013 é de su

perar esse montante. Entre as novas cida

des onde a operadora entrou estão mu

nicípios nos Estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e t a m b é m capitais do Nordeste 

que antes não dispunham da totalidade 

dos seus serviços, como Recife, Salvador, 

Belém, Natal, Teresina e São Luís, mais a 

área metropolitana dessas capitais, o que 

inclui as chamadas cidades conturbadas. 

Dados da Anatei de penet ração do ser

viço por regiões mostram ainda índices 

baixos no Norte e no Nordeste, onde há 

grande potencial de mercado. 

A Net (que só divulga dados consoli

dados) somava, ao final de 2012, pouco 

mais de sete milhões de clientes atendi

dos nos três serviços que oferece: TV, te

lefonia e internet. A empresa é o tercei

ro maior player de TV por assinatura via 

cabo das Américas — perde, em número 

de clientes, para as operadoras Comcast e 

Time-Warner Cable, dos Estados Unidos. 

Márcio Carvalho, diretor de marketing 

da Net, destaca alguns diferenciais com

petitivos da empresa, dentre os quais es

tá o Now, serviço de VOD da operadora: 

em pouco mais de um ano de existência, 

já foram mais de 60 milhões de conteú

dos assistidos, sendo 90% deles gratuitos 

aos assinantes. 

De acordo com Carvalho, manter o 

crescimento depende hoje mais de fato

res externos ao próprio negócio, em es

pecial o desempenho da economia, onde 

valem elementos como a própria taxa de 

conversão do dólar, índices de inflação, 

taxas de inadimplência e a confiança do 

consumidor. "Mas nada disso tira a pers

pectiva de um mercado grande, ainda com 

muito espaço para crescimento" diz Car

valho. Nos novos mercados estão sendo 

trabalhados os públicos históricos da Net 

(faixas A e B da população), mais a nova 

classe C, que foi agregada à base nos úl

timos anos. "Atuamos hoje num mercado 

de convergência, onde usamos a internet 

e a banda larga como alavancador da TV 

por assinatura" explica. 

Mais recentemente, a nova regulamen

tação do setor passou a exigir maior par

cela de canais brasileiros e de produções 

nacionais na grade dos canais internacio

nais. A Net vê a resposta dos seus clien

tes a essas mudanças como positiva, da

do que os canais souberam se adequar 

às novas necessidades colocando con

teúdos de qualidade. 

Via satélite 
A Sky segue como a maior operadora de 

TV via satélite pelo sistema DTH (direct-

-to-home) do mercado brasileiro. Agri

do Neto, vice-presidente de marketing 

e programação, destaca a força do seg

mento como um todo. "Hoje, esse serviço 

é distribuído para 54,2 milhões de brasi

leiros e está presente em 27,9% das resi

dências. Pelo menos metade dessa base 

é das classes C e D. Os clientes mais re

centes, geralmente vindos da nova classe 

média, têm demandas novas, o que gera 

rec lamações e necessidade de adapta

ção dos serviços oferecidos" analisa. Pa

ra ele, existem desafios no processo de 

crescimento, e a Sky desde 2010 tem di

recionado sua oferta para atender tam

bém este público. 

Os índices de expansão da operadora 

ficaram em 30% ao ano nos últimos três 

anos, acompanhando o setor. Como a ex

pectativa é de que a penetração do serviço 

no País continue crescendo, embora a ta

xas menores, a via de expansão que a em

presa vislumbra é pela conquista de no

vos consumidores. "A atração de clientes 

de outras empresas sempre acontecerá, 

mas o foco são os novos assinantes" reve

la Agricio Neto. Para tanto, a Sky tem en

tre suas apostas a programação variada, 

com canais HD, além de inovações para 

o assinante, como o primeiro DVR (di

gital vídeo recorder, chamado Sky+) do 

mercado nacional. 

Entre as preferências dos novos consu

midores que têm na TV paga seu objeto do 

desejo, o executivo da Sky destaca a mul

tiplicidade dos pacotes, a qualidade da re

cepção e a variedade de programação. Se

gundo Agricio Neto, os conteúdos mais o 
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procurados são séries e filmes, notícias, 
esporte e infantil. "Em geral, a demanda 
por conteúdos dublados aumentou e as 
programadoras têm disponibilizado mais 
canais com opção de áudio em português" 
assinala o executivo. 

A Vivo cresce em linha com o merca
do, tendo obtido cerca de 50 mi l novas 
adições em 2012. Quem conta é Roberto 
Piazza, diretor de negócio digital Brasil. 
Para ele, isso foi o reflexo de todo o inves
timento realizado pela empresa. "A Vivo 
é a única operadora que trabalha com 
todas as tecnologias: fibra, cabo e DTH, 
contemplando todas as regiões do Estado 
de São Paulo" afirma. A estratégia da ope
radora inclui portfólio amplo, com paco
tes a partir de R$ 29,90 ao mês até o final 
deste ano — um atrativo para a classe C, 
com o apelo publicitário de sair a menos 
de R$ 1 por dia. 

A GVT é a "caçula" do segmento. Dan
te Compagno, diretor de TV por assina
tura da empresa, assinala que, a despeito 
do forte crescimento dos últimos anos, o 
serviço de televisão por assinatura ainda 
está presente em menos de 30% dos do
micílios do País. "Há potencial de cres
cimento, principalmente na classe mé
dia e em regiões com menor densidade 
populacional" aponta. Porém, para ele, a 
tendência é que esse crescimento ocorra 
em ritmo mais lento em relação ao obser
vado até aqui. A GVT pertence ao grupo 
francês Vivendi. 

O negócio de pay TV é de grande im
portância para a companhia, garante o 
executivo. "Estamos há menos de dois 
anos no setor, com resultados bastan
te positivos, capturando mais de 25% do 
crescimento do mercado nas cidades on
de atuamos" informa. Segundo ele, a boa 
aceitação é reflexo do produto inovador. 
"Somos a única operadora com 100% dos 
clientes em alta definição, fomos a pri
meira a oferecer canais em HD desde o 
pacote básico, vídeo sob demanda e apli
cativos interativos para todos os clientes. 
Além disso, mudamos a lógica dos paco
tes existentes no mercado, com uma ofer
ta de entrada mais completa, oferecendo 
mais do que o dobro de canais dos prin
cipais competidores" conta. A empresa 
segue ampliando sua área de cobertu
ra, tanto nas cidades onde está presen
te quanto com a entrada em novas áreas. 

A GVT tem como diferencial, no seu 
pacote de entrada, mais de 30 canais 
pagos, inc lu indo o p ç õ e s em alta de
finição, de esportes, filmes e infantis. 
"Estamos constantemente ampliando 
nossa grade, com foco na oferta de HD 
para todos os clientes" assinala Com
pagno. Con teúdo em VOD t a m b é m es
tá nas ofertas da empresa. A operado
ra ainda detectou maior demanda por 
con teúdos dublados por parte da clas
se C. "De maneira geral, esse movimen
to tem sido benéfico para a indústr ia" 
acredita Compagno. 

Alex Jucius, diretor-geral da NeoTV 
—assoc i ação que agrega operadores 
independentes de TV por assinatura e 
t a m b é m pequenos e méd ios provedo
res de internet — destaca o crescimento 
do segmento e a reabertura do mercado, 
que proporcionou o surgimento de no
vos players interessados na exploração 
do serviço. "O reflexo destes dois fato
res foi sentido diretamente na NeoTV" 
afirma. Somente no úl t imo ano, a enti
dade cresceu mais de 50% em relação 
ao n ú m e r o de associados. 

As programadoras de canais da TV por 
assinatura que, principalmente a par

tir da segunda metade dos anos 1990, che
garam em peso ao mercado brasileiro, le
varam mais de uma década até verem sua 
distribuição local realmente deslanchar. 
Hoje, o line-up (cardápio) das operadoras 
de TV paga carrega as marcas mais repre
sentativas da produção de conteúdo glo
bal, ao lado de uma crescente oferta de 
atrações nacionais em todos os gêneros 
de programação (veja gráfico com o share 

de mercado por nicho de programação). 

O assinante que chegou ao segmento 
não quer mais sair, avalia Fernando Me-
din, vice-presidente e diretor-geral dos ca
nais Discovery no Brasil. O executivo vê o 
mercado em curva ascendente, mesmo 
com um ritmo menor e, em termos de re
ceitas, com o faturamento também em es

calada. A programadora tem 15 canais no 
País. "Há dez anos, o setor tinha penetra
ção de mercado de 12%. Hoje, ela está em 
30%" aponta. Pertence à Discovery o canal 
com maior distribuição no mercado bra
sileiro: segundo levantamento da PTS por 
canais, em abril de 2013 o Discovery Kids 
contava com 11,9 milhões de pagantes. 

No entanto, enquanto a TV paga ganha 
penetração e audiência, no mercado de 
publicidade a força continua com as re
des abertas, que, apesar de perderem pú
blico, man têm e até crescem sua partici
pação no bolo, lembra Medin {leia mais 

à pág. 18). "No mercado norte-america
no, o crescimento do share de publicida
de t ambém levou certo tempo até acon
tecer" lembra o diretor da Discovery. Pa
ra ele, por aqui TV por assinatura é meio 
emergente. 

Na Viacom, Rogério Francis, diretor de 
distribuição para o Brasil, ainda vê um 
grande espaço para crescimento do se
tor, pensando nas classes B e C. "Nossa 
penetração, tanto na classe A quanto na 
AA, está completa" garante. O posiciona
mento da Viacom e, consequentemente, 
dos seus canais (Vh l , Comedy Central, 
Nickelodeon e Nick Jr.) não mudou em 
relação à adesão das classes B e C. "Con
tinuamos priorizando sempre a entrega 
de conteúdo de qualidade, adequado ao 
perfil da audiência de cada canal. Esta
mos conectados com o público. Investi
mos sistematicamente em pesquisas pa
ra conhecer nossa audiência e entregar a 
ela conteúdo qualificado e com a lingua
gem adequada" afirma. 

Um importante pilar da Viacom é a pro
dução de conteúdo, uma vez que a com
panhia está entre maiores empresas de 
entretenimento do mundo. No quesito 
venda de publicidade, a empresa verifica 
que o aumento de distribuição e de au
diência tem alcançado resposta positiva 
por parte dos anunciantes. As perspecti
vas são as melhores possíveis, na opinião 
de Mauricio Palermo, vice-presidente de 
vendas publicitárias da Viacom Brasil. 

Segundo ele, a programadora se es
truturou para aproveitar todas as opor
tunidades em publicidade, com a con
tratação de novos profissionais de ven
das em diversas cidades. "Outra estraté
gia foi a maior integração entre vendas e 
os diversos departamentos da companhia 
— licenciamento, marketing, comunica
ção, produção, digital e outros — visando 
o desenvolvimento cada vez mais inten
so de projetos especiais e novos forma
tos de negócios adequados às demandas 
dos anunciantes" diz Palermo. 

Um importante reforço na operação 
brasileira da Viacom é a transformação 
da MTV Brasil em uma plataforma de 
TV por assinatura, a partir de 1o de outu
bro. A licença da marca deixa de ser do 
Grupo Abril, que lançou o canal em ou
tubro de 1990, e passa a ser comandada 
pela corporação de origem norte-ameri
cana. A estratégia de passar o canal para 
a TV paga vem sendo discutida há mais 
de um ano, segundo a diretora-geral da 
VIMN Américas, Sofia Ioannou. A expec
tativa da Viacom é relançar a MTV com 
adesão de cerca de 75% da base total de 
assinantes no Brasil. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV por assinatura, São Paulo, p. 4-8, 5 ago. 2013.




