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A televisão por assinatura está longe de competir com os campeões de audiência da TV aberta no 
Brasil. No entanto, em crescimento publicitário, a televisão paga está no topo das paradas. No 
ano passado, o faturamento do setor cresceu 28%, totalizando R$ 183 milhões. A TV aberta, por 
sua vez, teve incremento de 5,9%. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de 
Telecomunicações por Assinatura (Abta). 
 
"A TV paga é um dos meios mais eficientes para os anunciantes falarem com as classes A e B e 
eles estão despertando para esse fato. Das mídias que têm acesso pago, a TV por assinatura é 
uma das mais bem-sucedidas", diz Cláudio Santos, diretor da Abta. 
 
Segundo Celso Vergeiro, diretor comercial da Discovery, esse resultado é fruto de uma 
reorganização das programadoras, que começaram a desenvolver a comercialização de seus 
canais de forma mais eficiente. "Em 1995, apenas duas empresas vendiam a publicidade na 
televisão paga. Hoje são nove. Esse aprimoramento deu dinamismo para a TV e fez com que 
campanhas de propaganda fossem criadas para esse segmento", explica. 
 
Mas apesar do crescimento no bolo publicitário, a TV paga sofre do mal que a acomete há anos: a 
estagnação na base de assinantes. Em 2002, teve penetração de 3,48 milhões de assinaturas, 
abaixo dos 3,53 milhões do ano anterior. O número representa 8% dos 40 milhões de penetração 
da TV aberta e público de 12,4 milhões. 
 
Um outro senão é que a fatia do bolo do mercado publicitário ainda está aquém do ideal: 2%, 
meio ponto percentual de crescimento em relação a 2001. Deveria estar em torno de 3,5%, 
segundo a instituição. Na avaliação de Vergeiro, porém, o patamar de 4% de "market share" pode 
ser alcançado em três anos, como conseqüência do crescimento dos assinantes, que deve passar 
para cinco milhões. 
 
É preciso ressaltar que nem sempre as previsões foram bem-sucedidas no setor. Em 95, a Abta 
estimava que, em 2000, o Brasil teria 15 milhões de assinantes. Na época, o país possuía 37 
milhões de domicílios com TV e 15 milhões com videocassetes. "Acreditava-se que haveria 
migração do vídeo para a TV paga. Com essa estimativa otimista, as operadoras investiram muito 
no setor, mas esse número nunca foi obtido", diz Vergeiro. 
 
Comparado à Argentina, com penetração de 68%, o número brasileiro parece pífio. Mas a 
explicação está na qualidade da TV aberta do Brasil. Para Santos, porém, a base de assinantes 
deixou de ser o bicho-papão de outrora. "A TV por assinatura chegou rápido ao patamar de 
maturação. Há dez anos, as revistas e os jornais estão com seus assinantes estabilizados", diz. 
 
A história da TV paga no país, no entanto, é marcada por outras conquistas. Em seus dez 
primeiros anos, o setor gerou oito mil empregos diretos, investiu R$ 10 bilhões e atingiu 
faturamento de R$ 2,5 bilhões até 2001. E o futuro deve ser promissor. "Em três meses, a TV 
paga vai começar a se reestruturar em termos de programação. Muitas operadoras renegociaram 
seus contratos com as programadoras, o que vai implicar uma melhoria do conteúdo", aposta 
Vergeiro. 
 
Segundo o diretor da Abta, 80% da classe A são consumidores de de TV paga e os assinantes 
desses serviços representam 62% de toda a renda familiar gerada no Brasil. "O problema para 
expandir os espectadores está no preço e no conteúdo. Nossa programação é voltada para as 
classes A/B e é difícil concorrer com as emissoras abertas, que oferecem boa programação para 
as classes C, D e E." 
 



Um indicador da dificuldade de adaptar o conteúdo ao assinante pode ser observado no período 
entre 94 e 96, logo após o Plano Real. "Nesses dois anos, por causa da estabilidade econômica, 
tivemos um aumento da classe C na nossa base de assinantes, mas todos saíram porque a TV por 
assinatura não oferecia produto e conteúdo direcionado a eles. O preço também é um agravante", 
diz Santos. 
 
Para a Abta, o preço da mensalidade é baixo se comparado ao de mercados internacionais, mas 
ainda é alto para o padrão da remuneração do brasileiro. A saída tem sido a publicidade. "Foi 
muito difícil, nesses dez anos, passar para o mercado que a TV paga é um ambiente distinto do da 
TV aberta. A TV paga é quase como um robô. Tem corpo de TV, mas seu comportamento é de um 
meio impresso. É segmentado", diz o diretor. 
 
Aos poucos, essa filosofia está sendo assimilada. O relatório da Abta indica que o Brasil ocupa o 
sexto lugar no ranking dos maiores mercados e os 90% de penetração de TV no país apontam 
potencial de crescimento. Pesquisa Ibope identificou que há nove milhões de pessoas nas 
principais regiões com interesse em obter serviço de TV por assinatura. 
 
A explicação é simples, segundo Santos. A TV por assinatura teria quebrado o conceito de 
televisão em massa nas classes A/B. "Depois dos anos 90, houve uma mudança de 
comportamento nas famílias. As pessoas deixaram de assistir à TV na sala de estar e passaram a 
vê-la individualmente, em seus quartos. O anunciante tem, portanto, de acompanhar essa 
segmentação e falar com cada um dos membros da família separadamente", avalia. 
 
Esse modelo fez nascer a geração Y, que absorve informação de diferentes formas. Nesse 
contexto, Santos espera que mesmo as gerações das classes C e D, que já nasceram sob o signo 
da pluralidade, serão consumidores dos serviços de TV paga em breve. "Essa geração quer 
diversidade e a TV por assinatura proporciona isso. A TV paga não substitui a aberta. Na verdade, 
estamos num mundo multimídia", conclui. 
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