
Tendências da televisão por assinatura em Santa Catarina 1 

 

Clóvis Reis 2 

Fabrícia Durieux Zucco3 

Regina Célia Senna Lima Vargas4 

Universidade Regional de Blumenau (Furb) 

 

Resumo 

 

Esta pesquisa descreve as características do setor de televisão por assinatura no Brasil e em 
Santa Catarina. O trabalho identifica quais são os fatores de origem tecnológica, econômica, 
mercadológica, jurídica e social que estão mudando a configuração do setor e analisa se tais 
transformações estão afetando a oferta de conteúdos, o perfil dos anunciantes e a organização 
empresarial do meio. Os resultados da pesquisa indicam que  existe potencial de mercado para 
a televisão por assinatura, mas que a carência de regulamentação para administrar a 
convergência tecnológica pode desestimular os investimentos. 
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1 – Introdução 

 

A criação e a gestão de comunicação de marketing mudaram (DEPARTMENT OF 

ADVERTISING – UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN, 2000, 

www.advertising.utexas.edu) e, como conseqüência de um novo marco de atuação, os 

anunciantes adotaram uma nova postura em relação aos meios de comunicação. (HEIMAN, 

2001, p. 6). 

Esta mudança afetou diretamente aqueles meios que dependem da venda de espaços de 

propaganda para conseguir a sua viabilidade econômica, como é o caso das emissoras de rádio 

e televisão, os jornais e as revistas, cujo faturamento publicitário representa entre 50% e 90% 

do volume de ingresso da empresa (SÁNCHEZ-TABERNERO, 2000, p. 221). A emissão de 

anúncios nos meios convencionais constitui, hoje, apenas uma das muitas estratégias de 

promoção comercial, porque as novas diretrizes do planejamento de mídia favorecem 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao Seminário de Temas Livres em Comunicação, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa em 
Comunicação. 
2 Doutor em Comunicação, Professor da Universidade Regional de Blumenau (Furb). 
3 Mestre em Administração, Professora da Universidade Regional de Blumenau (Furb). 
4 Estudante de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da Universidade Regional de Blumenau (Furb). 



 2 

soluções de comunicação mais inovadoras e de maior impacto, com o objetivo de garantir a 

eficácia no diálogo entre a empresa e o seu público. 

Desde logo, as transformações repercutem com intensidade nas estratégias 

publicitárias, em geral, e no planejamento de mídia e nas técnicas criativas, em particular. 

Como conseqüência das mudanças econômicas, tecnológicas e sociais que impulsionam esta 

nova concepção de propaganda, e para fortalecer a sua posição no mercado, os anúncios nos 

meios convencionais também se renovaram. Além disso, as novas diretrizes produziram 

impactos na organização empresarial dos meios de comunicação e na oferta de conteúdos 

(programação). 

No Brasil, entretanto, a dimensão de tais mudanças para os meios convencionais 

ainda provoca polêmica, sendo que outros dois fatores contribuem para uma reconfiguração 

do cenário midiático: a aprovação da Emenda Constitucional Nº 36, no ano de 2002, e o 

advento dos grupos socialmente organizados para o acompanhamento dos conteúdos 

oferecidos pelos meios de comunicação. A nova legislação autoriza a participação do capital 

estrangeiro no controle das empresas até o limite de 30%. A ABERT – Associação Brasileira 

de Emissoras de Rádio e televisão prevê que a medida provoque uma reorganização do setor e 

o seu fortalecimento empresaria l, porque os conglomerados de comunicação estrangeiros 

teriam interesse de investir no Brasil (ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de Rádio 

e televisão, 2002, www.abert.org.br). Este quadro impulsionaria a formação de grandes redes 

de emissoras. Por outro lado, poderia favorecer a homogenização das programações, 

reduzindo a oferta de conteúdos. 

Com efeito, se pode presumir que no Brasil está em marcha a configuração de um 

novo mapa da mídia. Tais transformações têm causas de origem tecnológica (avanço das 

tecnologias de comunicação); mercadológica (emprego de novas diretrizes na comunicação de 

marketing); econômica (surgimento de novos suportes publicitários, fragmentação das 

audiências e queda dos investimentos publicitários em mídia convencional); jurídica (nova 

legislação sobre a propriedade das empresas); e social (mobilização da sociedade para o 

acompanhamento do conteúdo dos meios de comunicação). 

Esta é, precisamente, a linha argumentativa em torno da qua l se ordena a estrutura da 

presente pesquisa. O estudo parte da constatação que a atual configuração da mídia no Brasil 

e em Santa Catarina ainda não foi analisada desde esta perspectiva teórica. Em concreto, o 

trabalho busca responder ao seguinte problema  de pesquisa: quais são as tendências do setor 

de televisão por assinatura no país e no Estado quanto à oferta de conteúdos (programação), 

perfil da audiência, perfil dos anunciantes e organização empresarial do setor. 
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A investigação busca verificar quais são as operadoras de televisão por assinatura com 

maior audiência e faturamento publicitário, identificar os seus proprietários e descrever o 

âmbito da sua atuação empresarial; analisar se as novas diretrizes na comunicação de 

marketing e o debate sobre a qualidade dos programas de televisão afetaram o faturamento 

publicitário das operadoras; examinar o impacto de tais mudanças na oferta de conteúdos 

(canais de televisão) e identificar as tendências na programação das operadoras. 

 

2 – Desenvolvimento 

 

Para responder às perguntas da pesquisa, o método empregado compreendeu a 

realização de dois tipos de atividades: as descritivas e as analíticas. Com isso, se buscou 

apresentar as características do fenômeno estudado e estabelecer relações entre variáveis e 

fatos (MARTINS, 2002, p. 36). O estudo aborda quatro aspectos: descrição, registro, análise e 

interpretação de resultados, com o fim de apresentar o fenômeno nas suas condições atuais. 

(BEST, apud MARCONI, 1982, p. 20) 

A população da qual foi retirada a amostra para a presente pesquisa são as cerca de 

180 operadoras de televisão por assinatura instaladas no Brasil. Por sua vez, a amostra foi 

composta pelas cinco maiores operadoras (Net, Sky, Direct TV, TVA, Canbrás), que somam 

aproximadamente 90% dos assinantes do serviço de televisão por assinatura (ABTA – 

Associação Brasileira de televisão por assinatura, 2003, www.abta.com.br). 

No âmbito dos recursos publicitários, o trabalho elegeu como objeto de estudo os 

investimentos realizados no país a partir de 1991 até os dias atuais, segundo levantamento 

anual divulgado pela Editora Meio & Mensagem, cuja publicação serve de referência para o 

meio profissional e acadêmico. A década de 90 coincide com o surgimento das novas teorias 

sobre a gestão publicitária e demarca um espaço de tempo significativo para o desenho de 

uma tendência no setor. 

Para a descrição dos maiores grupos empresariais do setor de televisão por assinatura e 

análise das suas tendências quanto à programação, audiência e administração, se fez um 

cruzamento entre os dados divulgados pelo Grupo de Mídia de São Paulo, Instituto Brasileiro 

de Opinião Pública e Estatística (Ibope), Associação Brasileira de Televisão por Assinatura 

(ABTA), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), entre outras publicações. 

 

Discussão dos resultados 
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Para apresentação e discussão dos resultados da pesquisa, o presente trabalho se guiará 

pela seguinte ordem: 1) operadoras de televisão por assinatura; 2) grupos empresariais; 3) 

capital estrangeiro; 4) anunciantes com maior investimento publicitário; 5) base de assinantes; 

6) perfil socioeconômico da audiência; 7) canais e gêneros de programas; 8) tendências 

quanto à utilização das tecnologias. 

 

Operadoras de televisão por assinatura 

 

A indústria da televisão por assinatura no Brasil, até dezembro de 2005, reúne  176 

prestadoras de serviços, que também são denominadas “operadoras” (ANATEL, 2005, 

www.anatel.gov.br). As prestadoras estão distribuídas da seguinte forma, segundo a 

tecnologia: 112 operadoras por tecnologia a cabo (63,6%), 28 operadoras por tecnologia 

MMDS/ondas de rádio (15,9%), 21 operadoras por tecnologia TVA/canal UHF (11,9%), dez 

operadoras por tecnologia DTH/via satélite (5,6%), quatro por tecnologia MMDS e TV a 

Cabo (2,2%), e uma operadora por tecnologia MMDS e TVA (0,5%).  

Em Santa Catarina, as prestadoras de serviços de televisão por assinatura, até 

dezembro de 2005, estão distribuídas da seguinte forma: no total são 25 operadoras, sendo 19 

por TV a cabo (76%) e seis por tecnologia MMDS (24%). (ANATEL, 2005, 

www.anatel.gov.br) 

Os dados da Anatel até dezembro de 2005 mostram que 485 municípios brasileiros 

(8,8%) dispõem de serviços de MMDS e TV a Cabo. Está presente em 201 municípios a 

tecnologia MMDS, o que corresponde a 41%. A TV por cabo atende 167 municípios (34%). 

Já 117 municípios (24%) são atendidos pelas tecnologias MMDS e TV a Cabo. No total, a 

televisão por assinatura atende a 28.709.342 domicílios, compreendendo uma população 

aproximada de 91.570.197 pessoas (ANATEL, 2005, www.anatel.gov.br). O serviço de DTH 

cobre praticamente 100% do território nacional. 

Em Santa Catarina, 34 municípios (11,6%) são atendidos por serviços de televisão por 

assinatura, sendo que 16 municípios possuem tecnologia MMDS (47%), nove possuem TV a 

cabo (26%) e nove possuem MMDS e TV a cabo (26%). O total de domicílios atendidos por 

televisão por assinatura em Santa Catarina é de 936.059, compreendendo uma população 

aproximada de 2.705.905 pessoas (ANATEL, 2005, www.anatel.gov.br). 

 

Grupos empresariais 
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No Brasil, as operadoras são representadas por 12 grupos econômicos, sendo que as 

principais são Net Serviços, com uma participação de mercado de 37%; Sky, 21%; Directv, 

12%; TVA, 8%; Vivax, 7%; TV Cidade, 2%; e outras, 13%. (PAY-TV SURVEY, 2004, 

www.paytv.com.br). 

A Net Serviços de Comunicação é a maior multioperadora (MSO) de televisão por 

assinatura no Brasil, operando com a marca NET nas principais cidades brasileiras, incluindo 

as quatro maiores do país (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre). A 

empresa tem 1,3 milhões de assinantes conectados e sua rede de cabos se estende por mais de 

35 mil quilômetros, passando por cerca de 6,5 milhões de domicílios. Sua estrutura acionária 

é constituída pelos grupos Organizações Globo, BNDES Participações e capital público. 

(NET, 2005, www.nettv.globo.com). 

A Sky Brasil é a maior operadora de serviços de televisão digital por assinatura. A 

empresa foi lançada em 1996 pelos grupos Organizações Globo, News Corporation e Liberty 

Media International. A Sky tem hoje mais de 950 mil assinantes, representando 23% do 

mercado total de televisão por assinatura. É a única operadora via satélite disponível em todo 

o país com qualidade digital de imagem e de som. (SKY, 2006, www.sky.tv.com.br). 

A Directv foi a primeira empresa de televisão por assinatura do Brasil via satélite pelo 

sistema digital DTH (Direct to Home), em banda Ku. Iniciou suas atividades em julho de 

1996. A operadora distribui a seus 455 mil assinantes, atualmente, mais de 130 canais. 

(DIRECTV, 2005, www.directv.com.br). 

A Vivax é uma empresa de multiserviços digitais que opera em 31 cidades e é o 

resultado da fusão, em julho de 2004, da Horizon e a Canbrás, duas das maiores operadoras de 

TV a cabo do Brasil na época. São 28 cidades atendidas no estado de São Paulo, englobando 

as regiões do ABC Paulista, Baixada Santista, Vale do Paraíba e interior de São Paulo. 

(VIVAX, 2005, www.vivax.com.br). 

A TVA foi a primeira empresa a lançar o serviço de televisão por assinatura no país, 

em 1991. Opera com duas tecnologias de transmissão: cabo (analógico e digital) e MMDS. 

Conta, atualmente, com 290 mil assinantes, espalhados pelas cidades de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Niterói, Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu e Balneário Camboriú. Sua estrutura 

acionária é composta por capital público e pelo grupo Faria, Rossi Participações Ltda. (TVA, 

2005, www.tva.com.br). 

Também em Santa Catarina verificou-se que a NET Serviços é o grupo empresarial 

com maior número de operadoras, com 52% do total, seguido pela multioperadora NEO, com 

32%; pela Adelphia, com 11%; e pela TVA, com 5%. Os municípios atendidos pela NET, em 
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Santa Catarina, são: Blumenau, Chapecó, São José, Joinville, Florianópolis, Criciúma, 

Concórdia, Jaraguá do Sul, Lages e Joaçaba; pela NEO são: Brusque, Criciúma, 

Florianópolis, Itajaí, Joinville, Rio do Sul, Tubarão, Araranguá e São Bento do Sul; pela 

TVA: Balneário Camboriú. (PAY TV SURVEY, 2004, www.paytv.com.br). 

 

Capital estrangeiro  

 

A prestação do serviço de televisão por assinatura requer concessão, no caso da TV a 

Cabo, ou autorização, no caso do MMDS e do DTH, concedidas pela Anatel, após processo 

licitatório (ANATEL, 2005, www.anatel.gov.br). A lei brasileira não limita o capital 

estrangeiro no negócio de DTH, que pode ser de até 100%. No caso da TV a Cabo, o 

percentual máximo é de 49%. Em 2003, o capital estrangeiro fo i legalmente autorizado a 

entrar nas empresas brasileiras de mídia no limite de 30% (Emenda Constitucional nº 36, 

2002, www.planalto.gov.br). 

Entretanto, a lei estipula que a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e 

direção da programação ve iculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais 

de dez anos, em qualquer meio de comunicação. A mudança no artigo 222 da Constituição 

Federal cria um ambiente em que os meios de comunicação precisam seguir princípios de 

estímulo à produção local, nacional e independente, além de garantir aos brasileiros o controle 

da programação. 

Segundo o ex-ministro das Comunicações Juarez Quadros do Nascimento, em palestra 

durante o III Forum Brasil de Programação e Produção em 5 de junho de 2002, a aprovação 

da emenda encerra um ciclo e dá início a outro, onde haverá empresas mais fortes, produzindo 

conteúdo de maior qualidade, sem perder o foco da brasilidade, salvaguardando valores 

nacionais, na medida em que a lei fortalecer as empresas locais, possibilitando a captação de 

recursos e investimentos locais e estrangeiros. 

Diferentemente das outras áreas da comunicação (telefonia e comunicação de dados), 

a radiodifusão brasileira sempre foi uma atividade preponderantemente privada. Portanto, na 

opinião do ex-ministro, a abertura do capital a novos investimentos externos em nada conflita 

com os interesses nacionais e, pode, sim, abrir novos horizontes e novos empreendimentos, 

inclusive tecnológicos para empresas e para os profissionais do setor, uma vez que a 

radiodifusão brasileira está classificada como uma das melhores do mundo. (NASCIMENTO, 

2002). 
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A abertura do capital é uma necessidade nesse amplo contexto globalizado e significa 

o ingresso de recursos estrangeiros que são indispensáveis para impuls ionar o setor. Porém, 

existe o risco da falta de mecanismos para regular a entrada dos investimentos. 

 

Investimento publicitário 

 

A publicidade na televisão por assinatura vem tendo um crescimento expressivo nos 

últimos cinco anos. Em 2000, o investimento publicitário no setor somou R$ 489.692,96. Em 

2001, R$ 875.346,07; em 2002, R$ 1.007.353,00; em 2003, R$ 1.509.518,00; em 2004, R$ 

1.775.092,00; e no primeiro semestre de 2005, R$ 948.474,00. (IBOPE, 2005, 

www.ibope.com.br). 

Em se tratando de anunciantes por setor econômico, o ranking de 2004, segundo o 

jornal Meio & Mensagem, é liderado pelos setores de mídia,  veículos e peças, varejo e 

comércio, higiene pessoal e beleza, telecomunicações, mercado financeiro e seguros, 

cultura/esporte/lazer/turismo, eletroeletrônicos, alimentação e serviços ao consumidor. (MEIO 

& MENSAGEM – Agências & Anunciantes, 2005, p. 42). 

O ranking dos maiores anunciantes em televisão por assinatura no ano de 2004 é 

composto da seguinte forma: Fiat, Embratel, Volkswagen Seat, Telesp, Unilever Brasil, Ford, 

Vivo, Visa do Brasil, Itaú, Ambev, General Motors, Nestlé, Renault do Brasil, Banco ABN 

AMRO Real, Tim Brasil, Bradesco, Coca-Cola, Pão de Açúcar, Ponto Frio, Claro, Casas 

Bahia e Pernambucanas. (MEIO & MENSAGEM – Agências & Anunciantes, 2005, p. 42). 

A televisão por assinatura foi o meio com maior índice percentual de expansão 

(61,3%), com relação a 2003, na participação nos investimentos publicitários realizados no 

Brasil em 2004. (MEIO & MENSAGEM – Agências & Anunciantes, 2005, p.10). 

No princípio de suas operações, a televisão por assinatura era mais utilizada para 

mensagens institucionais. Porém, com o crescimento da penetração do sistema, muitos 

anunciantes passaram a veicular filmes de vendas e de varejo, percebendo que a televisão por 

assinatura otimiza as verbas, atingindo o público desejado diretamente. (MEIO E 

MENSAGEM – Especial TV por Assinatura, 2005, p. 10). 

Os custos para anunciar são, em geral, mais baixos que os da televisão aberta e 

permitem, por exemplo, que pequenas e médias empresas que não têm chance de anunciar na 

grande mídia veiculem suas mensagens localmente. Logo, por ser um veículo local e 

diversificado, oferece opções aos anunciantes de qualquer porte e com qualquer necessidade 

de comunicação. 
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Atualmente, as programadoras disponibilizam números de audiência e cobertura, 

contribuindo para a construção de planos de mídia mais consistentes. A postura dá maior 

segurança às agências de publicidade e permite que os mídias incluam com maior freqüência 

a televisão por assinatura na campanhas publicitárias. (MEIO E MENSAGEM – Especial TV 

por Assinatura, 2005, p. 11). 

Em Santa Catarina, as informações disponíveis sobre investimento publicitário são 

apenas para a televisão aberta, sendo que os dados que o Instituto Mapa reuniu em novembro 

de 2004 revelam que o bolo de investimentos em veiculação publicitária no Estado era de R$ 

410,1 milhões. Destes, 45,3% referem-se à TV (R$ 185,8 milhões); 26,4% ao rádio (R$ 108,4 

milhões); 22,9% ao jornal (R$ 93,9 milhões) e 5,4% à mídia exterior (R$ 22 milhões). Já a 

origem do faturamento da televisão aberta em Santa Catarina é distribuída da seguinte forma: 

46,3% (R$ 86 milhões) provêm de anunciantes locais; 21,3% (R$ 40 milhões) de anunciantes 

estaduais e 32,4% (R$ 60 milhões) de anunciantes nacionais. A média mensal é de 4.008 

anúncios e a média diária é de 225 anúncios. (INSTITUTO MAPA, 2004). 

 

Base de assinantes 

 

Segundo o periódico Resultados Setoriais – Televisão por assinatura/Operadoras, 

publicado no primeiro trimestre de 2005 e divulgado em junho de 2005 pela Associação 

Brasileira Televisão por Assinatura, a evolução da base de assinantes no país é a seguinte: 

1993 – 250 mil domicílios com televisão por assinatura; 1994 – 400 mil; 1995 – 1 milhão; 

1996 – 1.800 mil; 1997 – 2.571 mil; 1998 – 2.693 mil; 1999 – 2.974 mil; 2000 – 3.442 mil; 

2001 – 3.554 mil; 2002 – 3.520 mil; 2003 – 3.548 mil; 2004 – 3.768 mil; primeiro trimestre 

de 2005 – 3.811 mil. (ABTA, 2005, www.abta.com.br). 

Já quando verificada a participação de mercado referente às tecnologias, os assinantes 

se dividem em 59,5% TV a Cabo, correspondendo a 2.261.884 assinantes; 34,4%, satélite 

(1.310.386 assinantes); e 6,1%, MMDS (231.491 assinantes). (ABTA, 2005, 

www.abta.com.br).   

Dividindo as operadoras em grandes grupos obtém-se a seguinte distribuição: 63% são 

afiliadas à Net Brasil, 23% são associadas à NeoTV, e 14% são operadoras independentes. 

(PAY-TV SURVEY, 2004, www.paytv.com.br). 

Da mesma forma, quando o mercado é dividido em multioperadoras (MSO), as 

empresas que se destacam são: Net Serviços, com 37% de participação; Sky, com 21%; 

Directv, com 12%; TVA, com 8%; Vivax, com 7%; TV Cidade, com 2%; e outras 
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multioperadoras (Mais TV, Tecsat, CTBC, Way Brasil, Adelphia, ACOM, RCA Company, 

Transcabo, Adatel, Big TV, Brasil Telecom, Sunrise e demais operações), com 13%. (PAY-

TV SURVEY, 2004, www.paytv.com.br). As multioperadoras são constituídas na forma de 

holdings, que administram participações em diferentes operadoras, as quais se encarregam de 

operar os sistemas e distribuir os canais de televisão por assinatura. 

A pesquisa de mercado Pay-TV Survey, publicada em setembro de 2004, também 

informa dados sobre a distribuição de assinantes por Estado, sendo que São Paulo é o que 

possui maior participação, com 29% do total de assinantes no Brasil; Rio de Janeiro tem 11%; 

Minas Gerais, 5%; Rio Grande do Sul, 5%; Paraná, 4%; Santa Catarina, 3%; Distrito Federal, 

2%; Ceará, 1%; outros Estados, 6%. Convém observar que tais índices não levam em 

consideração os assinantes da tecnologia por satélite (que não é distribuída por Estado), que 

somam 34%. 

Embora o levantamento ofereça um quadro sobre Santa Catarina, os resultados são 

incompletos, pois as operadoras de algumas cidades não forneceram dados suficientes sobre a 

base de assinantes de televisão por assinatura no Estado, segundo as tecnologias de TV a cabo 

e MMDS. Estima-se, entretanto, que este número gire em torno de 95 mil assinantes. (PAY-

TV SURVEY, 2004, www.paytv.com.br). 

 

Perfil da audiência 

 

Entre os assinantes de televisão por assinatura, predominam as classes A e B da 

população do Brasil, sendo que na classe A, a taxa de penetração, que atinge 75%, é 

comparável aos níveis alcançados nos países mais desenvolvidos. Na classe B, está em torno 

de 50%. Já nas famílias de classe C, a taxa de penetração é de 15%. (REVISTA PAY TV, 

2005, www.paytv.com.br). 

O público tem perfil qualificado em termos de grau de instrução e renda: 34% 

possuem grau superior e 51% recebem de 10 a 30 salários mínimos. Os assinantes têm um 

estilo de vida sofisticado e com alto poder aquisitivo. Cerca de 40% têm entre 10 e 24 anos; 

20%, entre 25 e 34 anos; 25%, entre 35 e 44 anos; 8%, entre 55 e 65 anos; 5%, acima de 65 

anos. (MEIO E MENSAGEM – Especial TV por Assinatura, 2005). 

O número de horas dedicadas à televisão por assinatura (média de duas horas por dia) 

durante a semana é muito semelhante ao da TV aberta. Já nos finais de semana há uma 

exposição maior à televisão por assinatura. O horário nobre ainda pertence aos canais abertos, 

mas há uma preferência pelos canais pagos após as 22h. (MÍDIA DADOS, 2004, p. 210). 
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Canais e programas 

 

No Brasil, operam 103 canais em 17 gêneros, contemplando os mais variados 

interesses dos públicos infantil, adolescente e adulto.  A segmentação dos canais de televisão 

por assinatura é distribuída da seguinte forma: Filmes e Séries (24%), Jornalísticos e 

Informativos (11%), Étnicos (9%), Esportivos (6%), Infanto-juvenis (6%), Variedades e 

Entretenimento (6%), Documentários (5%), Eróticos (5%), Lifestyle (5%), Musicais (5%), 

Educativos e Profissionalizantes (4%), Política (3%), Agrobusiness (2%), Televendas (2%), 

Animação Adulta (1%), Metereológico (1%). (ABTA/MÍDIA FATOS, 2005, 

www.abta.com.br). 

Os canais TNT (filmes), Multishow (entretenimento) e Sportv (esportes) têm o maior 

alcance diário médio entre os indivíduos acima de 18 anos (REVISTA PAYTV, 2005, 

www.paytv.com.br). Nesse levantamento, os canais de televisão por assinatura apresentaram 

um alcance diário médio de 52,2% do total de assinantes ou 2,2 milhões de pessoas por dia, 

com um tempo médio diário de audiência de duas horas e cinco minutos. Entre o público que 

vai dos 4 aos 17 anos, os canais Cartoon Network, Nickelodeon e TNT são os que apresentam 

o maior alcance. No seu conjunto, os canais pagos têm, junto a este público, um alcance diário 

médio de 57,7% ou 499 mil pessoas por dia, e um tempo médio diário de audiência de duas 

horas e vinte e cinco minutos. 

Em Santa Catarina, se observa a forte presença de canais comunitários na oferta de 

programação da televisão por assinatura. São eles: TV Galega (Blumenau), TVCOM 

(Florianópolis), TV Mocinha (Balneário Camboriú), TV Brusque (Brusque), entre outros. A 

característica principal destes canais é a preferência ao conteúdo dirigido à comunidade, 

possuindo programação local e tratando de assuntos relacionados ao cotidiano dos 

telespectadores. Outro fator importante é que grande parte dos programas é exib ido ao vivo e 

seus apresentadores são ícones regionais. O conteúdo da programação comumente engloba 

programas de assuntos gerais, jornalismo, entretenimento, esportes, etc. 

 

Utilização das tecnologias  

 

O avanço tecnológico, a digitalização das mídias e plataformas diferenciadas de 

distribuição de conteúdo tem transformado a maneira pela qual os veículos de comunicação, 

as agências e os anunciantes pensam as possibilidades e as formas de contato com o 
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consumidor. A realidade socioeconômica brasileira pode garantir longevidade aos veículos 

tradicionais, mas a convergência impõe desafios crescentes aos agentes de mercado. Entre as 

empresas de telecomunicações, as operadoras de televisão por assinatura são as que estão 

mais perto da oferta integrada de conteúdo audiovisual, voz e internet em banda larga (triple-

play). (PAYTV, 2005, www.paytv.com.br).   

Além disso, as redes de transporte estão sendo revolucionadas com a utilização do 

protocolo IP para transmissão de dados por pacote, tanto para voz quanto para vídeo. Nesse 

contexto, é tecnologicamente viável para as operadoras de televisão por assinatura explorarem 

o mercado de telefonia, oferecendo serviços de voz sobre IP (VoIP). (MEIO & MENSAGEM 

– Mídia & Mercado, 2005, p.8). 

Para aqueles que já adotaram a nova expressão da moda, o “quádruplo-play", que é o 

triple-play somado à mobilidade, note-se que também isso é algo que está perto da televisão 

por assinatura, sobretudo por meio das redes de MMDS (wireless). Hoje, é comum às 

operadoras de cabo e MMDS do Brasil a oferta de serviços de vídeo e acesso à Internet em 

banda larga (dados). (PAYTV, 2005, www.paytv.com.br). 

A televisão por assinatura tem potencial para ir além do triple-play. Serviços como 

televisão em alta definição, serviços sob demanda e televisão interativa são algumas das 

novidades que chegarão em breve ao Brasil. (REVISTA TELAVIVA, 2005, 

www.telaviva.com.br). 

 

3 – Considerações finais 

 

No Brasil, o setor de televisão por assinatura vive um momento de expectativa com a 

entrada da televisão digital, a diversificação dos serviços e a associação de grandes grupos de 

mídia com empresas de telefonia para transmissão de conteúdo por celular. Com 3,8 milhões 

de assinantes no Brasil, faturamento bruto de R$ 4 bilhões e também levando em 

consideração um cenário econômico favorável,  o panorama atual indica que o setor de 

televisão por assinatura possui um grande potencial de mercado. Porém, a carência de 

regulamentação para administrar a convergência tecnológica pode desestimular os 

investimentos, comprometendo o desenvolvimento do setor. Com a abertura do capital 

estrangeiro, estima-se que a indústria se desenvolva, principalmente com a melhoria na 

qualidade de produção de conteúdo para as programações. 

Na tentativa de desenvolver o mercado, após um período de estagnação, o setor 

renegociou dívidas, buscou otimização de infra-estrutura, lançou serviços, flexibilizou pacotes 
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de assinatura, ajustou a programação, voltou a investir em promoções e priorizou a conquista 

de clientes. Em 2004, o segmento contabilizou um crescimento de 6,2% no número de 

assinantes e de 14,3% em faturamento bruto (de R$ 3,5 bilhões em 2003 para R$ 4 bilhões em 

2004). 

Como mídia para investimento publicitário, a televisão por assinatura a cada ano está 

sendo mais procurada pelas agências e anunciantes. Sua adoção como um dos ingredientes do 

mix de mídia já é comum. Isso é justificado por suas principais características, que são a 

flexibilidade comercial e de formatos, a segmentação e percepção dos estilos de vida da 

audiência, menos dispersão de investimento, a qualificação do público (classes AB), a 

programação com conteúdo adequado do segmento, diversidade de canais, 

transmissão/recepção de alta qualidade, comunicação direta a públicos específicos e baixo 

custo absoluto de inserção. 

Convém observar que o crescimento da taxa de penetração da televisão por assinatura 

está relacionado diretamente à renda da população. Um grande desafio da indústria é 

fortalecer a penetração na classe C. 

Com relação ao conteúdo, a televisão por assinatura trouxe para o mercado novas 

opções segmentadas e diversificadas. A oferta de programas está mais adequada a demandas 

cada vez mais específicas. A variedade de canais é fonte de lazer e entretenimento e também 

de cultura, educação e informação. No entanto, percebe-se que ainda é reduzido o conteúdo de 

produção nacional. 

Em Santa Catarina, apesar de alguns dados serem inconsistentes, pode-se chegar a 

seguinte aproximação: 34 municípios, 936.059 domicílios e 2.705.905 habitantes são 

atendidos por serviços de televisão por assinatura. Os principais municípios contemplados 

com televisão por assinatura são Florianópolis, Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú, 

Itajaí, São José, Chapecó, Tubarão, Criciúma, Jaraguá do Sul, Lages, Joaçaba e Brusque. São 

25 operadoras instaladas no Estado, sendo que a Net Serviços é o grupo empresarial com 

maior número de operadoras. 

Embora os dados indiquem que Santa Catarina detém 3% da base de assinantes de 

televisão por assinatura no Brasil, não se tem o número exato de assinantes por operadora 

para compor este percentual.  No entanto, estima-se que o Estado some aproximadamente 

95.000 assinantes. 

A televisão por assinatura propiciou a abertura de diversos canais comunitários 

distribuídos por vários municípios do Brasil, e em Santa Catarina não é diferente, pois estão 

em operação canais comunitários nas principais cidades do Estado: Florianópolis (TVCOM), 
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Blumenau (TV Galega), Brusque (TV Brusque) Balneário Camboriú (TV Mocinha) entre 

outros. Estes canais transmitem notícias, esportes e entretenimento de caráter local. 
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