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Depois de cinco anos consecutivos praticamente estagnado (2000 a 2004), o mercado de 
televisão por assinatura dá sinais de recuperação. Os motivos são o reaquecimento da economia e 
a estratégia das empresas em multiplicar as fontes de receita aproveitando a infra-estrutura de 
cabos já instalada. O último ano foi o da consolidação do serviço de Internet banda larga e, para 
2006, as empresas apostam na tecnologia de voz pela Internet, o chamado Voz sobre IP (VoIP) e 
na interatividade como grande locomotiva do crescimento — enquanto aguardam com ansiedade 
a definição do novo padrão de TV digital para o País, que deve ocorrer em março. 
 
Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de TV por assinatura (ABTA), o mercado 
movimentou, em 2005, R$ 4,5 bilhões, 12,5% a mais que o exercício anterior. A base de clientes 
cresceu 7,5% no mesmo período, atingindo cerca de 4 milhões de assinantes. “Esses anos de 
estagnação coincidem com os de recessão econômica, além disso, as pessoas estão percebendo 
que a TV por assinatura não é um bem supérfluo”, afirma Alexandre Annenberg, diretor executivo 
da ABTA. “Em 2005, a banda larga foi um sucesso absoluto e para 2006 a tendência é que as 
empresas passem a oferecer também o serviços de Voz sobre IP como forma de ampliar a fonte 
de receitas. A perspectiva é de obter crescimento real mínimo de 10%”, completa.  
 
A TVA — que soma cerca de 301 mil assinantes — é a primeira empresa que já fornece o serviço 
de VoIP no mercado brasileiro e o faz desde o ano passado. “Além do aumento das fontes de 
receita, essa estratégia diminui muito o índice de cancelamento, o chamado churn, que hoje está 
em torno de 1%”, afirma Vito Chiarella, diretor comercial. 
 
De acordo com o executivo, nos primeiros anos de TV por assinatura no Brasil, as empresas 
tinham uma estratégia comercial muito agressiva que trazia um efeito colateral nefasto: a alta 
taxa de desistência. “No começo era necessário entrar em mercados novos, por isso todas as 
empresas apostaram alto na conquista dos clientes”, diz ele. No terceiro trimestre do ano passado 
a TVA, teve um aumento de 6% na base de assinantes de TV por assinatura e 65% em banda 
larga, na tecnologia cabo. O último trimestre e conseqüentemente os resultados consolidados de 
2005 ainda não estão fechados. 
 
A Net — principal empresa do setor — fechou no azul pela primeira vez em 2005, registrando um 
lucro líquido de R$ 126 milhões, ante a um prejuízo de R$ 45 milhões observado em 2004. O 
número de assinantes pulou para 1,54 milhão, 8,5% mais que 2004. Já a venda de banda larga 
teve um aumento bem mais expressivo, atingindo 285 mil usuários, 97% a mais que os 144,7 mil 
registrados em 2004. De acordo com o comunicado sobre os resultados financeiros da empresa, a 
razão desse crescimento é o novo portfólio com velocidades mais altas de conexão e as contínuas 
campanhas de vendas realizadas ao longo do ano. Em 2004, 6,1% da receita era composta pelo 
serviço de banda larga, hoje a participação pulou para 10,6%. 
 
A Sky , que tem cerca de 950 mil assinantes e está prestes a se unir com a DirecTV , atingiu em 
2004 o ponto de equilíbrio, faturando US$ 298 milhões, e prevê que o balanço de 2005 feche com 
uma alta de 10% no número de assinantes o que corresponderia ao mesmo aumento no 
faturamento.  
 
Para 2006, a expectativa da empresa é que o crescimento de 10% se mantenha. A transmissão 
via satélite, tecnologia pela qual a empresa disponibiliza o sinal, exige um alto custo para o 
fornecimento de acesso à Internet banda larga, no entanto, a empresa também aposta na 
multiplicação das fontes de receita através de parcerias com terceiros.  
 
No último trimestre do ano passado, por exemplo, aconteceu uma parceria com a Telefônica : a 
cada produto Speedy vendido o cliente era encaminhado para o serviço de atendimento da Sky 
que oferecia desconto na compra do serviço de TV por assinatura.  



“Estamos novamente conversando com a Telefônica e também com outras operadoras para 
reativar a parceria para esse ano”, afirma Ricardo Miranda, presidente. A Sky também aposta na 
interatividade. O executivo conta que existe um portal interativo onde os assinantes podem 
comprar de parceiros como o Submarino . Além disso, a empresa fez um teste de propaganda 
interativa. A propaganda da Mitsubishi Pajero veiculada pelo canal de filmes Fox permitia que, 
pelo controle remoto, o assinante interagisse com ela solicitando informações técnicas. 
“Repassávamos as informações dos assinantes que se interessaram pelo produto para a Mitsubishi 
que posteriormente enviava uma mala direta”, conta Miranda. 
 
Em Pernambuco, a Cabo Mais funciona como representante da TV Cidade , apresentando-se como 
uma alternativa à Sky, Net e DirecTV. Cobrindo as cidades de Recife, Olinda, Jaboatão dos 
Guararapes e Paulista, a operadora possui cerca de 17 mil assinantes, além de outros 7,5 mil do 
Mega Rápido, serviço de Internet de banda larga da empresa. Para 2006, a estimativa é de 
aumentar esses números para 23 mil assinantes do serviço de TV e 14 mil de Internet em banda 
larga. De acordo com o gerente de marketing e planejamento comercial da Cabo Mais/TV Cidade, 
Rodrigo Almeida, as estratégias para esta ampliação são a oferta casada dos serviços de TV a 
cabo e Internet, além da ampliação da oferta para condomínios e instituições como hospitais. 
 
A briga judicial entre a Neo TV (associação que reúne 54 operadoras de TV por assinatura de todo 
o País) contra a Globosat para a liberação dos canais esportivos — Sportv, Sportv 2 e o pay-per-
view do campeonato brasileiro — também pode contribuir com o crescimento da Cabo Mais. “Com 
o futebol, ganharíamos mais uma arma contra a concorrência”, conta Rodrigo Almeida. O 
processo atualmente está nas mãos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), 
após parecer favorável à Neo TV dado pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da 
Justiça em dezembro do ano passado. 
 
A Vivax , que acabou de abrir o capital, investiu no último trimestre do ano passado R$ 55 
milhões na expansão dos serviços e na implantação de 600 quilômetros de rede de alta 
tecnologia. Manaus foi a pioneira das três dezenas de cidades a contar com o serviço de TV digital 
via cabo que a Vivax passou a oferecer a partir de outubro do ano passado. Com um investimento 
de R$ 3 milhões e a ampliação de mais 17 quilômetros de rede na capital, a companhia 
diversificou a oferta para 42 canais de televisão com qualidade de DVD. O próximo passo da 
companhia é a expansão dos serviços de vídeo digital, que funciona como uma espécie de 
videolocadora virtual, na qual o cliente escolhe o programa e o horário de sua gravação, além de 
poder “baixar” os mesmos conforme seu interesse.  
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