
Anatel vai ouvir o assinante  
Samuel Possebon  
 
Agência prepara pesquisa para saber o que pensam os assinantes de TV paga no Brasil.  
 
A Anatel prepara o que promete ser a maior pesquisa já feita para saber o que pensa o assinante 
de TV paga com relação ao serviço prestado. A idéia da agência é ouvir cerca de três mil 
assinantes, de todas as operadoras do Brasil, e assim chegar a um quadro mais completo sobre o 
grau de satisfação.  
 
No final de fevereiro, a agência ainda acertava alguns detalhes metodológicos, como o 
questionário e a distribuição da amostra. A idéia era iniciar a pesquisa em abril para ainda no 
primeiro semestre ter os resultados coletados.  
 
"A Anatel não quer saber o grau de satisfação para punir as empresas. Quer apenas ter um 
quadro de todos os serviços de telecomunicações e usar os resultados para orientar as empresas 
sobre onde melhorar e, futuramente, ajudá-la a definir novas regras", diz Ara Minassian, 
superintendente de comunicação de massa da agência. Ele explica que o projeto da pesquisa 
existe há mais de dois anos. Inicialmente, cobriria apenas a telefonia fixa, mas acabou sendo 
expandido para todos os serviços.  
 
"Nossa expectativa não é encontrar os assinantes insatisfeitos com a TV paga, até porque os 
indicadores que temos hoje não nos dizem isso", afirma Minassian, referindo-se ao levantamento 
que a Anatel faz em seu call center (que presta atendimento ao público em geral) ou aos dados de 
reclamação nos Procons.  
 
Tanto a Anatel não espera surpresas, que não vai condicionar a elaboração da pesquisa ao 
regulamento de qualidade para serviços de TV paga que está em gestação dentro da agência. São 
dois processos que correm em paralelo.  
 
Satisfação  
 
Mas se a Anatel não espera insatisfação nem vai punir operadoras com base nos resultados, qual 
o objetivo do trabalho de pesquisa? "Quando falamos em uma pesquisa de satisfação, estamos 
falando em um universo muito amplo. A idéia, na verdade, é ter uma medição do valor percebido 
do produto TV paga", diz Luiz Fernando Ferreira Silva, gerente geral da superintendência de 
comunicação responsável pela pesquisa.  
 
Fica mais fácil entender o que quer a Anatel quando se olha o tipo de dados e o tipo de perguntas 
que foram feitas aos assinantes de telefonia fixa e telefonia móvel, cujos resultados já são 
conhecidos. No caso da telefonia fixa, perguntou-se, por exemplo, qual o grau de satisfação com a 
qualidade das ligações, com a qualidade dos serviços prestados pela operadora, com os serviços 
de manutenção, qualidade de atendimento, qualidade das informações prestadas, condições de 
cobrança/faturamento e, é claro, a satisfação em relação aos preços praticados. No caso da 
telefonia móvel, os assinantes foram questionados ainda sobre a satisfação com os aparelhos, 
com os pontos de venda e com a central de atendimento.  
 
A proporção entre a amostra do levantamento e o universo total de assinantes de TV é 
semelhante à proporção adotada no caso da telefonia fixa e móvel, quando foram entrevistados 
80 mil usuários (sendo 9 mil apenas para telefonia pública).  
 
 
 
 
 



Listas  
 
O que a Anatel fez foi solicitar a todas as operadoras a lista de assinantes, com nome, telefone e 
endereço. Algumas naturalmente, acharam ruim, mas cederam os dados. A ABTA recomendou 
apenas que todos os operadores pedissem sigilo sobre os dados.  
 
A agência não vê muita utilidade em ter esse conjunto de informações, até porque, com os índices 
de churn atuais, cerca de 20% dos nomes estariam desatualizados em um ano. Mas existem sub-
produtos que poderão ser extraídos do levantamento da agência. O principal deles é saber 
exatamente como está a penetração do DTH no país. Hoje, as operadoras guardam a sete chaves 
a proporção entre assinantes residentes em grandes centros cabeados e assinantes residentes em 
áreas sem competição com cabo ou MMDS. Agora, a Anatel terá condições de medir exatamente 
como está a competição entre as tecnologias e, com isso, poderá balizar a regulamentação dos 
serviços.  
 
Outra expectativa da Anatel é conseguir criar uma série histórica de pesquisas, já que a medição 
de satisfação será registrada anualmente, a exemplo do que acontece com outros serviços de 
telecomunicações.  
 
A execução da pesquisa de TV paga ficará a cargo de um consórcio formado pela Fundação 
Instituto de Administração, ligado à FEA/ USP, e pela Fundação de Apoio da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRS).  
 
A Anatel quer aproveitar o levantamento para ter também um melhor perfil sócio-econômico dos 
usuários. A pesquisa entre os usuários de telefonia fixa residencial revelou que os usuários têm 
renda média de 4,3 salários mínimos. No serviço móvel pré-pago, a renda é de cinco salários 
mínimos, e entre os pós-pagos é de 13 salários mínimos. Também foi identificado que 20% dos 
usuários de telefonia fixa residencial têm renda inferior a dois salários mínimos. Com este valor de 
renda estão também 20% dos usuários de orelhões, 39% de usuários de celulares pré-pagos e 
apenas 3% de usuários de pós pagos. A pesquisa de TV paga será feita por telefone, já que é 
desprezível a amostra de usuários do serviço que não têm telefone.  
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