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No negócio de TV por assinatura, a ordem é brigar pelo cliente das classes A e B, aquele sujeito 
que tem interesse em canais estrangeiros e que certamente é consumidor de internet banda 
larga. A regra também é terceirizar a manutenção para reduzir custos. Mas um grupo com forte 
atuação no Nordeste, a TV Cidade, garante que pode crescer com uma estratégia que vai na 
contramão do mercado. 
 
Quarta no ranking de TV a cabo, atrás de Net, TVA e Vivax, a TV Cidade decidiu apostar nos 
consumidores das classes C e D, com pacotes que começam a partir de R$ 14,90 por mês. "Com 
esses clientes, tenho retorno em três meses. Ganho escala e reduzo custos", afirma Marcos 
Henrique Costa, presidente. A TV Cidade tem como sócios o grupo americano Hicks Muse Tate and 
Furst, o fundo Latin America Infrastructure Fund (Laif, da GE Capital e da AIG), a SBC (empresa 
do grupo Sílvio Santos), a Band Cabo (do grupo Bandeirantes) e o Diários Associados. Os sócios 
estrangeiros têm 49,5% do capital da empresa, que atua em 17 cidades, incluindo Aracaju, 
Cuiabá, Recife e Salvador. 
 
Além do foco nas classes C e D, Costa diz que a estratégia prevê a maior retenção dos assinantes 
e novos usos da infra-estrutura da empresa (são 4,7 mil quilômetros de cabos). Hoje, a TV Cidade 
tem internet banda larga, provedor de acesso e aluga sua rede para empresas de telefonia. 
Também está entrando em telefonia de voz sobre IP (protocolo da internet). Lançado no ano 
passado para o mercado corporativo de Recife e Salvador, a tecnologia será oferecida aos clientes 
residenciais neste mês. 
 
Costa acredita que a oferta de vários serviços ao mesmo cliente reduz a inadimplência - "o cliente 
vai pensar duas vezes antes de deixar de pagar a conta porque ficaria sem TV, internet e 
telefone" - e os custos de manutenção. "Deixamos de ser uma empresa de entretenimento para 
ser uma de infra-estrutura e dados", diz, ressaltando que a área de dados responde por 55% da 
lucratividade da TV Cidade. 
 
No ano passado, os serviços de vídeo representaram 75% da receita bruta de R$ 153,4 milhões e 
a expectativa é de que a participação caia a 73,8% neste ano. O lucro operacional foi em 2005 de 
R$ 35 milhões (a TV Cidade não divulgou seu resultado líquido). O patrimônio líquido é de R$ 450 
milhões. 
 
A estratégia que Costa está colocando em prática tem como objetivo melhorar os resultados para 
que os sócios consigam recuperar o que investiram - R$ 700 milhões até hoje, sendo R$ 152 
milhões em setembro de 2003, quando se diagnosticou que a TV Cidade estava insolvente: não 
tinha caixa, não fazia mais a manutenção da rede e não pagava os funcionários. 
 
Depois de arrumar a casa - processo que levou à troca de 100% dos funcionários -, a diretoria 
quer agora crescer com pequenas aquisições e com o aumento da penetração (hoje é de 12,5%, 
em comparação com a média de 25% do setor). Também quer melhorar sua governança 
corporativa com o objetivo de entrar no Novo Mercado da Bolsa de São Paulo em 2007. Os planos 
prevêem uma oferta secundária (venda de ações de propriedade dos atuais acionistas) e primária 
(novos papéis). A Deloitte assessora a empresa no processo. 
 
"Vamos trilhar o caminho da Vivax, mas eles estão um ano na nossa frente", diz Costa. A Vivax 
fará uma oferta pública de ações que pode chegar a R$ 376 milhões. Fonte ligada a banco diz 
que, com parte dos recursos, a Vivax pretende adquirir o controle da TV Cidade. Costa nega 
qualquer negociação. "Podemos crescer mais, não estamos maduros." Procurada, a Vivax preferiu 
não se manifestar. 
 
 



 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 fev. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, 
p. B2. 


