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1. INTRODUÇÃO

Em 17 de setembro de 2013, a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e a Agência 
Nacional do Cinema - Ancine celebraram Acordo de Cooperação Técnica visando o 
desenvolvimento de projetos e ações conjuntas, no âmbito de suas atribuições, especialmente 
aquelas conferidas pela Lei n9 12.485/2011, Lei da Comunição Audiovisual de Acesso 
Condicionado. Um dos objetos do Acordo foi viabilizar e promover as atividades de regulação e 
fiscalização exercidas pelas Agências, nos termos de Plano de Trabalho que integrou o 
instrumento.

A presente Nota Técnica conjunta está prevista na ação n9 4 do Plano de Trabalho: 
Articulação Técnico-finalística com foco no mercado de televisão por assinatura, sendo o 
resultado dos esforços evidados para o cumprimento do Item 4.2, que prevê a Nota Técnica 
conjunta entre Ancine e Anatel resultante de estudos sobre aspectos econômicos e comerciais 
do Serviço de Acesso Condicionado. Assim, o presente estudo pretende analisar o mercado de 
TV por assinatura, com o intuito de auferir o grau de competição observado no mercado de 
programação, empacotamento e distribuição, e como eventuais concentrações em cada um dos 
elos da cadeia poderíam afetar o equilíbrio competitivo do segmento como um todo.

Para tanto, serão analisados os diversos pontos apresentados por Michael Porter, no livro 
"Competitive Strategy: Techniquesfor analysing Industries and Competitors", onde ele propôs o 
modelo de análise mercadológica, muito conhecido como as "Cinco Forças de Porter" que 
identificam as forças que atuam no mercado. São elas: rivalidade entre os concorrentes; ameaça 
de entrada de novas empresas (entrantes); ameaça de produtos e serviços substitutos; poder
dos fornecedores (programadoras); poder dos compradores (operadoras).

• < , '
Tendo em vista estes objetivos, o estudo encontra-se dividido em 5 seções, além desta 

introdução e uma breve conclusão. A primeira apresenta brevemente a cadeia de valor do 
segmento de TV por assinatura. A segunda e a terceira analisam, respectivamente, as condições 
concorrenciais do mercado de programação e de empacotamento/distribuição, quanto à 
rivalidade entre os players e à ameaça de entrada. A quarta aborda a ameaça de serviços e 
produtos substitutos, a pressão competitiva dos serviços de video on demand na programação 
e distribuição de conteúdo. Por fim, considerando a relação intrínseca entre os dois mercados, 
analisa a existência de grupos econômicos com poder de barganha e avalia se a concentração 
de mercado observada pode representar um gargalo no outro elo da cadeia.

2. CADEIA DE VALOR

A cadeia de valor da TV por assinatura pode ser segmentada em quatro principais elos, quais 
sejam: produção; programação; empacotamento; e distribuição.1-1 2 A figura 1 apresenta uma 
breve descrição de cada um destes elos, que será desenvolvida ao longo do texto.

1 Tal segmentação foi adotada pela Lei 12.485/2011 que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso 
condicionado no Brasil.
2 A cadeia produtiva do mercado de TV por assinatura é interconectada com a cadeia do Mercado Audiovisual nas 
primeiras fases do processo produtivo, sendo considerada uma importante fonte de receitas para a produção, 
circulação e consumo de produtos audiovisuais.
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A atividade de produção envolve a criação de conteúdos audiovisuais em qualquer meio de 
suporte a serem veiculados na TV por assinatura. Os agentes envolvidos nesta etapa da cadeia 
produtiva são basicamente produtores independentes ou não, brasileiros ou estrangeiros, de 
filmes, seriados, shows, e demais formatos, incluindo certos departamentos de emissoras de TV 
aberta.3

Já a atividade de programação se caracteriza por cuidar da seleção e formatação dos 
conteúdos audiovisuais adquiridos das produtoras na forma de canais de programação, 
organizando-os por categorias temáticas - tais como variedades, filmes & séries, esportes, etc - 
em uma grade horária própria, de acordo com a estratégia de editoração que se deseja adotar. 
Trata-se de uma atividade editorial fundamental para o mercado de TV por assinatura, cujo 
produto é o canal de programação.

Figura 1 - A Cadeia de Valor na TV Por Assinatura

r rr 1
produçõiD

L J
Produção do 

conteúdo a ser 
exibido nos canais 
de programação

Aquisição de 
conteúdo 

produzido pelas 
produtoras e 

agrupamento em 
grades de 

programação de 
canais

Empacotamento

Agrupamento de 
canais de 

programação em 
pacotes que serão 

comercializados aos 
assinantes

Distribuição

Oferta do serviço 
final ao assinante; 
fornecimento do

sinal e da 
infraestrutura; 

venda dos pacotes

Fonte: Elaboração Própria

A atividade de empacotamento, por sua vez, envolve a negociação com as programadoras 
e seus representantes, no Brasil e no exterior, do licenciamento dos direitos de transmissão dos 
canais de programação. Também se caracteriza como uma atividade editorial, já que se ocupa 
da organização dos canais de programação em diferentes tipos de pacotes que serão 
comercializados aos assinantes.

Por fim, a atividade de distribuição é responsável pelo provimento de pacotes ou conteúdos 
audiovisuais a assinantes por intermédio de meios eletrônicos. Isto é, comercializam os pacotes 
de TV por assinatura ao consumidor final, sendo responsáveis não apenas pela venda dos 
pacotes, instalação física do serviço e fornecimento do sinal e da infraestrutura, como também 
pelas atividades complementares de comercialização, marketing, atendimento ao assinante, 
faturamento, cobrança e manutenção de dispositivos. Os recursos obtidos pelas prestadoras

3 Voto proferido pelo Ex Conselheiro Paulo Furquim de Azevedo, no Processo Administrativo ns 08012.003048/2001- 
31, cuja Representante é a NeoTV e a Representada a Globo Comunicações e Participações S/A e a Globosat 
Programadora Ltda.
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junto aos assinantes percorrem um fluxo financeiro a montante (upstream) da cadeia produtiva, 
até chegar ao elo incial: os produtores de obras e conteúdos audiovisuais.

É comum observar nesse mercado empresas atuarem de maneira verticalmente integrada, 
atuando em mais um elo do mercado. Algumas empresas, por exemplo, produzem conteúdo 
que depois serão veiculados nos canais por elas programados, como, por exemplo, a HBO.4 Além 
disso, no Brasil, de modo geral, o empacotamento e distribuição são exercidos pela mesma 
empresa, como pode ser observado nos casos das empresas NET, Sky, GVT, dentre outras. Dessa 
forma, no presente estudo, utilizaremos a expressão "operadoras de TV por assinatura" para se 
referir a empresas que atuam simultaneamente nas atividades de empacotamento e 
distribuição. Nesse mesmo sentido, as condições concorrenciais desses dois elos da cadeia serão 
analisadas conjuntamente.

É importante ressaltar, no entanto, que se tratam de atividades com naturezas distintas e, 
por isso, possuem determinações legais específicas e não são reguladas pela mesma Agência. A 
Lei n9 12.485/11, que alterou o marco legal para o segmento, ampliou as atribuições da Ancine, 
a qual passou a ter como competência a regulação e fiscalização das atividades de programação 
e empacotamento da TV por assinatura e manteve a competência da Anatel no que se refere ao 
mercado de distribuição.

3. MERCADO DE PROGRAMAÇÃO
3.1. RIVALIDADE

A rivalidade entre concorrentes é caracterizada pela disputa por posição de mercado e 
envolve preço, propaganda, introdução de novos produtos, melhoria na qualidade da prestação 
do serviço e do atendimento. Alguns fatores serão analisados para avaliar o grau de rivalidade 
no mercado de programação de canais para TV por assinatura:

• Número de concorrentes;
• Diferenciação de produto;
• Importância da Marca;
• Existência de concorrentes equilibrados.
• Audiência;
• Custos de troca entre produtos da concorrência;

0 mercado de licenciamento de canais de programação para a TV por assinatura conta com 
a presença de grandes grupos transnacionais que atuam em nível global na produção e 
distribuição de conteúdo audiovisual. Esses grupos atuam no mercado brasileiro por meio de 
programadoras que licenciam os canais de programação para as operadoras de TV por 
assinatura. Há também importantes grupos de mídias nacionais, que atuam concomitantemente 
no mercado de programação de canais para a TV aberta e para a TV paga e, muitas vezes, 
possuem parcerias com os grupos internacionais.5

Com relação ao número de concorrentes, observa-se, no mercado de TV por assinatura 
brasileiro, a presença de 40 programadoras que oferecem um total de 200 canais em SD e HD.

4 Idem.
5 Voto proferido pelo Ex Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, no Ato de Concentração ns 
08012.002417/2010-60, em que se analisou a aquisição pela HBO de participação acionária em sociedades acionárias 
detidas pela Sony Pictures Entertainment.
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Contudo, não se pode dizer que se trata de um mercado desconcentrado, pois muitos desses 
canais pertencem ao mesmo grupo econômico e tal fato pode trazer impactos à competitividade 
no segmento.

Para fazer uma análise dessa questão, primeiramente é importante conceituar o que seria 
pertencer ao mesmo grupo econômico. À luz da Instrução Normativa da Ancine 91 de 1 de 
dezembro de 2010, artigo 1, incisos XLI, XLIV e XLV, são encontradas três definições relevantes 
para esta análise no mercado de programação:

Grupo Econômico: Associação de empresas unidas por relações societárias de controle 
ou coligação, nos termos do artigo 243, da Lei 6.404/19766, ou ligadas por sócio comum 
com posição preponderante nas deliberações sociais de ambas as empresas, ou, ainda, 
vinculadas por relações contratuais que impliquem acordo de estratégia comercial com 
finalidade e prazos indeterminados.
Pessoa Jurídica Coligada: A pessoa jurídica na qual o investidor detém influência 
significativa. Presume-se ocorrer a coligação quando o investidor for titular de 20% ou 
mais do capital votante do investido, sem controlá-lo. Também serão consideradas 
coligadas, duas ou mais pessoas jurídicas cujo capital votante for detido, direta ou 
indiretamente, em pelo menos 20%, por uma mesma pessoa natural ou jurídica. 
(Alterado pelo artigo 2° da Instrução Normativa n° 101)
Pessoa Jurídica Controlada: A pessoa jurídica na qual a controladora, diretamente ou 
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo 
permanente, preponderância nas deliberações sociais e poder de eleger a maioria dos 
administradores. (Alterado pelo artigo 2° da Instrução Normativa n° 101)

O presente estudo não fez diferenciação entre grupo econômico, pessoa jurídica coligada 
ou pessoa jurídica controlada, considerando como participantes do mesmo grupo as empresas 
que estejam sob controle comum, interno ou externo; e/ou as empresas nas quais qualquer das 
empresas seja titular, direta ou indiretamente, de pelo menos 20% (vinte por cento) do capital 
social ou votante.

A identificação dos grupos econômicos estrangeiros foi feita a partir de seus relatórios para 
a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), agência federal americana responsável por 
regulamentar o mercado de ações do país e, portanto, abrangeu os grupos abertos nos Estados 
Unidos. Quando esta metodologia não foi possível - nos casos de grupos não atuantes e não 
abertos no mercado americano - utilizou-se como referência o mapa de relações societárias 
elaborado pelo Telaviva (2012) e algumas reportagens. Já a identificação dos grupos econômicos 
nacionais foi feita a partir do cadastro de agentes econômicos do Sistema Ancine Digital (SAD).

6 Lei 6.404/1976, Artigo 243: O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em 
sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício.
§ ie São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa. (Redação dada pela Lei n2 
11.941, de 2009)
§ 22 Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é 
titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o 
poder de eleger a maioria dos administradores.
§ 32 A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e controladas, que forem exigidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários.
§ 42 Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas 
decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. (Incluído pela Lei n® 11.941, de 2009) 
§ 52 É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital votante da 
investida, sem controlá-la. (Incluído pela Lei n2 11.941, de 2009)
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As programadoras e os canais que comercializam para as operadoras de TV por assinatura 
também foram identificadas em análise dos registros no SAD.

É interessante notar que, apesar dos canais A&E, History, H2 e Lifetime pertencerem à A&E 
Television Networks - uma joint venture entre o grupo Disney (50%) e a Hearst Corporation 
(50%) - são distribuídos no Brasil pela HBO. O mesmo ocorre com os canais pertencentes à Sony 
Pictures Television Networks (Animax, AXN e Sony Entertainment Television) e à Comcast (E! 
Entertainment Television). Como o objetivo desse estudo é analisar as condições concorrenciais 
do mercado, esses canais foram considerados como pertencentes ao grupo Time Warner.

Da análise da Tabela 1, tem-se 23 grupos econômicos que atuam no Brasil, dos quais 13 são 
de capital nacional.

Tabela 1 - Programadoras por Grupo Econômico

1# GRUPO PROGRAMADORA ANCINE

1
AMC NETWORKS

AMC Networks Latin America LLC
2 Sundance Channel Latin America LLC
3 BBC WORLD SERVICE GROUP British Broadcasting Corporation World News
4 BLOOMBERG L.P. Bloomberg L.P.
5 CONCEITO A Conceito A em Audiovisual S.A.
6 DISCOVERY Discovery Latin America, LLC
7 FOX Fox Latin American Channel, INC
8 FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA Fundação Padre Anchieta Centro Paulista de Rádio e TV Educativa
9 GAMECORP Gamecorp S.A.

10 Canal Brazil S.A.
11 Globo Comunicação e Participações S.A.
12

GLOBO
Globosat Programadora LTDA

13 Horizonte Conteúdos LTDA
14 NBC Universal Networks International Brasil Programadora S.A.
15 Telecine Programação de Filmes LTDA
16 LSAT Lsat Programadora e Produtora LTDA
17 MÍDIA DO BRASIL Mídia do Brasil Comunicações, Serviços de Televisão LTDA
18 NEWCO Newco Programadora e Produtora de Comunicação LTDA
19 NOVAS MÍDIAS DIGITAIS Novas Mídias Digitais programadora LTDA
20 PBI PBI - Programadora Brasileira Independente S.A.
21 SCRIPPS Scripps Networks Interactive, INC
22 SYNAPSE Synapse Programadora de Canais de TV LTDA
23

THE WALT DISNEY
Buena Vista International, INC'

24 ESPN do Brasil Eventos Esportivos LTDA
25 TIMEOUT* Time Out Sociedad Anônima
26 A&E Brazil Distribution, LLC
27

TIME WARNER
Brasil Advertising, LLC

28 Brasil Productions, LLC
29 Brasil Programming, LLC
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30 E! Brazil Distribution, LLC
31 History Channel Brazil Distribution, LLC
32 Lifetime Brazil Distribution, LLC
33 SET Brazil, LLC
34 Topsports Veritures S.A.
35 Turner Broadcasting System Latin America, INC
36 Warner Channel Brazil INC
37 TUNNA Tunna Entretenimento e Audiovisual LTDA
38 TV METEOROLÓGICA Tv Meteorológica LTDA
39 VIACOM MTV Networks Latin America INC
40 ZOOMOO Zoomoo Programadora S.A.

Fonte: SAD/Ancine e relatórios do U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Elaboração Própria. Em verde, os 
grupos econômicos estrangeiros.

A Tabela 2, por sua vez, quantifica o número de programadoras e canais existentes por grupo 
e seus respectivos percentuais em relação ao total, que aponta para a existência de uma 
heterogeneidade entre os grupos econômicos existentes quanto ao seu porte econômico. Como 
se pode facilmente perceber, dois grupos se destacam: Time Warner e Globo. Juntos, 
concentram 59,7% dos canais de programação. Observa-se, ainda, que existem 14 grupos 
econômicos compostos por apenas uma programadora e que oferecem dois canais ou menos.

Tabela 2 - Quantidade de Programadoras e Canais por Grupo Econômico

# GRUPO QUANTIDADE DE
PROGRAMADORAS % QUANTIDADE DE CANAIS %

1 TIME WARNER 11 27,5% 58 28,86%
2 GLOBO 6 ' 15,0% 62 30,85%
3 THE WALT DISNEY 2 5,0% 11 5,47%
4 AMC NETWORKS 2 5,0% 3 1,49%
5 DISCOVERY 1 2,5% 17 8,46%
6 FOX 1 2,5% 14 6,97%
7 VIACOM 1 2,5% 12 5,97%

8
NEWCO 1 2,5% 4 1,99%
PBI 1 2,5% 4 1,99%

10
TIME OUT* 1 2,5% 2 1,00%
BBC WORLD SERVICE GROUP 1 2,5% 2 1,00%
BLOOMBERG L.P. 1 2,5% 1 0,50%
CONCEITO A 1 2,5% 1 0,50%
FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA 1 2,5% 1 0,50%
GAMECORP 1 2,5% 1 0,50%

12
LSAT 1 2,5% 1 0,50%
MÍDIA DO BRASIL 1 2,5% 1 0,50%
NOVAS MÍDIAS DIGITAIS 1 2,5% 1 0,50%
SCRIPPS 1 2,5% 1 0,50%
SYNAPSE 1 2,5% 1 0,50%
TUNNA 1 2,5% 1 0,50%
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1
1

1
1

TV METEOROLÓGICA
ZOOMOO

2,5%
2,5%

0,50%
0,50%

Total 40 100% 201 100%
Fonte: SAD/Ancine e relatórios do U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Elaboração Própria. São 
contabilizados os canais HD e SD, mesmo quando possuem programação idêntica.

A Time Out era a programadora dos canais Sports+ até a época da coleta de dados que 
subsidiaram a presente Nota Técnica. A Ancine decidiu tornar sem efeito o credenciamento da 
programadora por haver indícios de que a empresa, sediada no Uruguai, foi constituída com o 
propósito de viabilizar o exercício da atividade de programação de tais canais pela Sky Serviços 
do Brasil Ltda, o que violaria a Lei 12.485/2011, que proíbe as prestadoras de serviços de 
telecomunicações de atuarem na atividade de programação de conteúdo. Em meados de 2015, 
a Time Out decidiu encerrar as transmissões dos mesmos. Por isso, essa programadora não será 
incluída na análise das próximas seções.

Considerar apenas o número de canais e programadoras por grupo econômico não é 
suficiente para apreender a complexidade do segmento. Para discutir rivalidade no mercado de 
programação de TV por assinatura, é importante analisar, ainda, algumas características que 
influenciam esse mercado: a diferenciação dos produtos, a importância da marca, a influência 
da audiência e a existência de custos de troca para serviços concorrentes.

O mercado de TV por assinatura é marcado por uma forte diferenciação de produtos, o que 
afeta o padrão concorrencial do mercado. A segmentação de temáticas e formatos, usualmente 
presente nos diferentes produtos audiovisuais, se estende aos tipos de canais de programação. 
Nesse contexto, o conteúdo audiovisual costuma ser agrupado pelas programadoras em canais 
de televisão, os quais são segmentados por temática, no intuito de oferecer ao consumidor final 
uma ampla gama de opções e atrair a atenção do público.

É interessante ressaltar, contudo, que os canais televisivos, apesar de disputarem audiência 
entre si, não são necessariamente entendidos pelo consumidor final como bens substitutos no 
consumo de TV por assinatura.7 Os espectadores tendem a buscar diversidade de programação, 
que atenda as diferentes preferências da família.8 Assim, as operadoras de televisão por 
assinatura, buscam criar em seus pacotes um mix de canais que ofereçam uma gama de 
conteúdos capaz de atender as demandas de entretenimento e informação de grupos 
específicos. Justamente pela importância da diversidade de programação, para serem atrativas 
para os assinantes atuais e potenciais, as operadoras de TV por assinatura devem oferecer canais 
especializados em diversas temáticas, como esportes, filmes, jornalismo, variedades, infantis, 
etc. Sendo assim, torna-se necessário que uma operadora de TV paga possua acesso a canais de

7 Parecer da Secretaria de Assuntos Econômicos - SEAE, no Ato de Concentração ns 08012.002417/2010-60, em que 
se analisou a aquisição pela HBO de participação acionária em sociedades acionárias detidas pela Sony Pictures 
Entertainment. Março de 2011.
Acesso em: http://www.cade.gov.br/Default.aspx7ce6f80888e83976c849563c799
8 As preferências dos indivíduos costumam variar no tempo: uma mesma pessoa pode em um dado momento preferir 
assistir um canal de esporte e, em outro, um canal de filmes e séries. As preferências variam, também, dentro de uma 
mesma família: os adultos podem preferir assistir um canal de variedades enquanto as crianças, um canal infantil, por 
exemplo.
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gêneros diversos para o processo de escolha dos assihantes. Por isso, a substitutibilidade entre 
certos canais somente é provável dentro do mesmo gênero.9

Dessa forma, para analisar a rivalidade no segmento de licenciamento de canais de 
programação para a TV por assinatura, os canais foram separados por categorias temáticas, 
observando como algumas operadoras, na comercialização de seus pacotes, costumam 
segmentar em categorias os canais oferecidos. Isso porque, entendeu-se que as operadoras 
teriam interesse em agrupar os canais em categorias de forma a informar seus potenciais 
assinantes sobre como cada pacote atendería suas demandas por programação e 
entretenimento. Considerando sua importância no segmento de distribuição quanto ao número 
de assinantes, foram coletadas informações das páginas eletrônicas das operadoras NET, SKY, 
GVT e OI, entre junho e julho de 2015, relativas a canais e preços de cada um dos pacotes 
ofertados. Foi incluída nessa análise, ainda, a CTBC, como forma de incorporar informações de 
uma empresa de menor porte. Observou-se, ainda, a classificação feita pela Revista Mídia Fatos. 
Quando foram observadas classificações conflitantes, adotou-se aquela mais comum entre as 
empresas. A classificação de canais feita pela Ancine foi considerada para determinar uma 
categoria adicional, a de canais brasileiros de espaço qualificado (CABEQs), uma vez que, como 
o marco legal brasileiro determinou cotas de canais brasileiros nos pacotes de TV por assinatura, 
afetou a demanda por esse tipo de canal. Não foram analisados os pacotes antigos, não mais 
comercializados, tampouco os canais que não são distribuídos por nenhuma dessas operadoras.

Os canais podem ser divididos, ainda, quanto à qualidade da imagem, entre: Definição 
Padrão (da sigla em inglês Standard Definition - SD) e em Alta Definição (da sigla em inglês, High 
Definition - HD). É comum que a programadora oferte um canal com a mesma programação, nas 
duas definições. Nesse caso, tal como a Lista de Classificação de Canais de Programação feita 
pela Ancine, foram considerados para a análise de rivalidade o canal HD e SD como um único 
canal.10 Além disso, apesar de haver uma tendência da migração do padrão SD para o padrão 
HD, entendeu-se não ser necessário uma segmentação adicional nesse momento, pois há uma 
coexistência entre os canais SD e HD, sendo que os canais SD costumam ser oferecidos nos 
pacotes mais baratos de uma operadora (de entrada e nos pacotes básicos)* 11 e sua versão em 
HD costuma ser disponibilizada nos pacotes mais caros, como pacotes básicos estendidos e 
premium.

Os diferentes canais de programação foram agrupados em 7 categorias: variedades, filmes 
e séries, infantil, esportes, documentários, notícias e CABEQs.12 Os canais internacionais13, os 
canais de conteúdo erótico e os de distribuição obrigatória14 não serão objeto de análise do 
presente estudo.

9 Parecer da SEAE, no Ato de Concentração n.s 08012.005864/2000-07, em que se analisou o ingresso da Globosat 
como quotista da ESPN do Brasil Ltda., por meio de um aumento de capital, conferindo àquela empresa 25% do capital 
social dessa última.
10 Acesso em: http://www.ancine.gov.br/lei-da-tv-paga/classificacao-canais.
11 As definições quanto à segmentação dos pacotes de canais de TV por assinatura serão apresentadas mais à frente.
12 A classificação de CABEQs perpassa várias categorias temáticas, especialmente a de variedades, filmes e séries e 
infantis.
13 São definidos como internacionais, ou éticos, os seguintes canais de programação: DW-TV, KBS World, NHK, RAI, 
SIC Internacional, TV5 Monde, TVE Internacional. O Canal TV5 Monde, diferentemente dos demais, é adaptado ao 
público brasileiro e classificado como Canal de Espaço Qualificado.
14 A Lei ns 12.485, de 2011 prevê a obrigatoriedade de veiculação dos seguintes tipos canais de programação: 1 - 
canais destinados à distribuição integral e simultânea, sem inserção de qualquer informação, do sinal aberto e não
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Com relação à importância da marca, no mercado de programação, assim como em outros 
mercados em que a diferenciação é uma estratégia competitiva importante, uma marca forte 
auxilia a empresa a atrair público, a criar reputação de um canal e a fidelizar a audiência. Assim, 
a marca pode auxiliar os consumidores na tomada de decisão sobre se adquire ou não um pacote 
com determinado canal.15 De fato, há uma assimetria de informação associada à incerteza sobre 
a qualidade e variedade do conteúdo audiovisual veiculado nos diferentes canais de 
programação. Tendo em vista a dificuldade de observar a grade e a programação disponibilizada 
anteriormente, a reputação de um dado canal torna-se um indicador da qualidade do serviço 
por ele ofertado, tornando-se relevante nas decisões e escolhas do consumidor. 0 efeito marca 
de determinados produtos televisivos pode, inclusive, permitir que a programadora precifique 
sua programação a preços maiores, sem perder atratividade para o público. Assim, os canais 
com marca forte tendem a ser mais lucrativos, auxiliando-os a conquistar e manter participação 
de mercado.

Quanto à existência de concorrentes equilibrados, segundo Porter, os mercados que 
possuem empresas similares no tamanho e em recursos disponíveis apresentam maior 
rivalidade, pois teriam condições de competir pelos mesmos insumos. Dessa forma, os 
concorrentes foram considerados equilibrados, se detém marcas igualmente importantes, 
fazem parte de grupos de mídia de similar porte ou possuem participação de mercado parecida. 
Se as empresas que fazem parte de uma categoria são muito diferentes entre si, pode indicar a 
existência de uma franja de mercado, incapaz de oferecer rivalidade efetiva aos grupos 
consolidados.

O interesse do consumidor por determinado conteúdo varia tanto entre as categorias 
temáticas de canais (esportes x infantil, por exemplo), como dentro de uma mesma categoria, o 
que afeta a relevância de determinado conteúdo para a oferta de pacotes. Por isso, observar os 
índices de audiência dos canais é um importante fator para a análise de rivalidade, já que quanto 
maior o interesse do público pelo tipo de conteúdo veiculado, maior a possibilidade de as 
programadoras obterem uma maior margem de lucro. Considerando a indisponibilidade de 
informação sobre a audiência de todos os canais de programação da TV por assinatura, no

codificado, transmitido em tecnologia analógica pelas geradoras locais de radiodifusão de sons e imagçns, em 
qualquer faixa de frequências, nos limites territoriais da área de cobertura da concessão; 2 - um canal reservado para 
a Câmara dos Deputados, para a documentação dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões; 
3 - um canal reservado para o Senado Federal, para a documentação dos seus trabalhos, especialmente a transmissão 
ao vivo das sessões; 4 - um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal, para a divulgação dos atos do Poder 
Judiciário e dos serviços essenciais à Justiça; 5 - um canal reservado para a prestação de serviços de radiodifusão 
pública pelo Poder Executivo, a ser utilizado como instrumento de universalização dos direitos à informação, à 
comunicação, à educação e à cultura, bem como dos outros direitos humanos e sociais; 6 - um canal reservado para 
a emissora oficial do Poder Executivo; 7 - um canal educativo e cultural, organizado pelo Governo Federal e destinado 
para o desenvolvimento e aprimoramento, entre outros, do ensino a distância de alunos e capacitação de professores, 
assim como para a transmissão de produções culturais e programas regionais; 8 - um canal comunitário para utilização 
livre e compartilhada por entidades não governamentais e sem fins lucrativos; 9 - um canal de cidadania, organizado 
pelo Governo Federal e destinado para a transmissão de programações das comunidades locais, para divulgação de 
atos, trabalhos, projetos, sessões e eventos dos poderes públicos federal, estadual e municipal; 10 - um canal 
legislativo municipal/estadual, reservado para o uso compartilhado entre as Câmaras de Vereadores localizadas nos 
Municípios da área de prestação do serviço e a Assembléia Legislativa do respectivo Estado ou para uso da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, destinado para a divulgação dos trabalhos parlamentares, especialmente a transmissão 
ao vivo das sessões; 11 - um canal universitário, reservado para o uso compartilhado entre as instituições de ensino 
superior localizadas no Município ou Municípios da área de prestação do serviço, devendo a reserva atender a 
seguinte ordem de precedência: a) universidades; b) centros universitários; c) demais instituições de ensino superior. 
15Zeng, Fanbin. Wang Han. "Brand-Building of Pay TV Channel". Business and Management Research Vol. 1, No. 3; 
2012. Disponível em: http://www.sciedu.ca/iournal/index.php/bmr/article/viewFile/1547/815
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presente estudo foram utilizadas as aferições dos 37 principais canais no ano de 2014, conforme 
apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 - Audiência de 2014 dos Canais de TV por Assinatura Selecionados

1 CANAL CATEGORIA GRUPO AUDIÊNCIA

Discovery Kids Infantil DISCOVERY 1,15
Cartoon NetWork Infantil TIME WARNER 1,03
SporTV Esportes GLOBO 0,62
Fox Filmes e Séries FOX 0,60
Disney Channel Infantil DISNEY 0,60
TNT Filmes e Séries TIME WARNER 0,55
Megapix Filmes e Séries GLOBO 0,51
Viva Variedades GLOBO 0,44
Nickelodeon Infantil VIACOM 0,42
Space Filmes e Séries TIME WARNER 0,36
FX Filmes e Séries FOX 0,31
Universal Chanel Filmes e Séries GLOBO 0,31
Multishow Variedades GLOBO 0,31
Discovery Channel Documentários DISCOVERY 0,29
AXN Filmes e Séries TIME WARNER 0,25
GloboNews Notícias GLOBO 0,25
Telecine Pipoca Filmes e Séries GLOBO 0,24
Discovery Home & Health Variedades DISCOVERY 0,24
Telecine Action Filmes e Séries GLOBO 0,23
National Geographic Documentários FOX 0,22
Telecine Premium Filmes e Séries GLOBO 0,22
Disney XD Infantil DISNEY 0,21
The History Channel Documentários TIME WARNER 0,19
Sportv 2 Esportes GLOBO 0,19
Warner Channel . Filmes e Séries TIME WARNER 0,19
ESPN Brasil Esportes DISNEY 0,18
Cinemax Filmes e Séries TIME WARNER 0,17
Fox Sports Esportes FOX 0,16
Gloob Infantil GLOBO 0,16
Animal Planet Documentários DISCOVERY 0,15
Telecine Fun Filmes e Séries GLOBO 0,14
GNT Variedades GLOBO 0,14
Sony Filmes e Séries TIME WARNER 0,13
ID Filmes e Séries DISCOVERY 0,11
Telecine Touch Filmes e Séries GLOBO 0,11
TBS Filmes e Séries TIME WARNER 0,10
TLC Variedades DISCOVERY 0,10

Fonte: Elaboração Própria a partir do Parecer do CADE n° 327/2015/CGAA5/SGA1/SG.
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0 share de audiência de alguns canais pode estar sobreavaliado, principalmente nas 
categorias em que não se tem a informação sobre os índices de audiência da maioria dos canais 
de programação. Além disso, como os assinantes dos canais premium de esportes e de filmes e 
series compõem apenas uma menor parte da base de clientes da TV por assinatura, observar o 
índice de audiência pode não ser suficiente para aferir a relevância desses canais.

Por isso, para analisar o interesse do consumidor por determinado conteúdo, é importante 
considerar, ainda, o número de assinantes dos canais e programadoras em cada categoria. Para 
isso, a presente Nota Técnica utilizou informações sobre o número de assinantes em junho de 
2015, apresentadas pelas programadoras à Ancine. Em mercados diferenciados, como costuma 
haver grande variação de preços entre os produtos, outro indicador importante para análise de 
rivalidade seria o share em receita de cada grupo econômico. Contudo, informações sobre a 
receita de cada canal não estavam disponíveis.

O gráfico abaixo apresenta o share de audiência e de assinantes por categoria. É 
interessante observar que a categoria infantil, apesar de contar com apenas 11% dos assinantes, 
possui cerca de 30% da audiência da TV por assinatura. Já a categoria variedades, apesar de 
possuir 23% dos assinantes, tem apenas 11% da audiência.

Gráfico 1 - Share de assinantes e audiência por categoria temática - 2014

Assinantes Audiência

■ Filmes e Séries

■ Variedades 

Esportes 

Infantil

■ Documentários

■ Notícias

Fonte: Parecer do CADE n° 327/2015/CGAA5/S6A1/S6. Elaboração Própria.

Destaca-se, ainda, que estão presentes no mercado de programação custos de troca. Isso 
porque, uma operadora pode desagradar sua base de assinantes se substituir determinados 
canais de programação por outros, principalmente quando estes canais contam com uma marca 
forte e grande interesse da audiência. Tal fato afeta negativamente a rivalidade no mercado. 
Essa questão será abordada de forma mais detalhada na seção 3.2, que trata da ameaça de 
entrada no mercado de programação.

Para avaliar a rivalidade, foi analisado se os canais são carregados por todas as operadoras 
de TV por assinatura consideradas e em qual tipo de pacote costumam ser incluídos. Os pacotes 
oferecidos no mercado brasileiro de TV por assinatura foram segmentados em três categorias 
principais: i) pacotes de entrada, ii) pacotes básicos e básicos estendidos e iii) pacotes premium. 
Os pacotes de entrada são aqueles com o menor valor entre os comercializados pelas 
operadoras e costumam oferecer uma pequena quantidade de canais de programação, muitos 
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dos quais com conteúdos similares àqueles veiculados na TV aberta. Os pacotes básicos, por sua 
vez, oferecem aos consumidores uma maior variedade de programação e canais temáticos, 
sendo um atrativo para os consumidores que preferem maior diversidade de programação. Em 
geral, as operadoras oferecem ao menos dois tipos desse pacote: básico e básico estendido, 
sendo que este possui uma maior quantidade de canais e são mais caros. Já os pacotes premium 
costumam oferecer um conjunto de canais de programação com conteúdos inéditos na TV e/ou 
veiculam, ao vivo e muitas vezes de forma exclusiva, programação esportiva de grande 
atratividade para audiência. Além disso, na maioria das empresas de TV por assinatura, os 
conjuntos de canais premium costumam ser oferecidos à parte, mediante o pagamento de um 
valor adicional, somente para aqueles consumidores que já possuem os pacotes básicos ou 
básico estendido. Assim, na prática, os pacotes básico e básico estendido são bens preliminares 
ao pacote premium.16

Observar a presença dos canais nos pacotes de TV por assinatura pode ser um indicador não 
apenas do perfil do canal, premium ou básico, mas também um indicador do poder de barganha 
de dada programadora ou grupo econômico. O fato de um canal não ser comercializado por 
todas as operadoras pode indicar que apresenta menor rivalidade aos demais canais da 
categoria, ocupando a franja de mercado. Além disso, geralmente, nesse mercado, as 
programadoras são remuneradas de acordo com o número de assinantes que recebem o canal. 
Considerando que os pacotes de entrada e básico, por terem um preço mais acessível, 
costumam contar com maior número de assinantes, é comum observar, nos contratos entre 
programadoras e operadoras, cláusulas que procuram garantir que seus canais sejam inseridos 
nos pacotes que contam com a maior base.

Tendo sido apresentados os principais fatores que afetam a rivalidade no mercado de 
programação de canais de TV por assinatura, passa-se à análise individual de cada categoria.

A categoria de notícias é composta por canais de programação que veiculam 
majoritariamente conteúdos jornalísticos, como telejornais, debates, entrevistas, reportagens 
ou outros programas que visem a noticiar ou a comentar eventos. Em uma análise inicial, na 
qual se observa a classificação das 5 operadoras de TV por assinatura consideradas17, foram 
identificados, na categoria de notícias, os canais e programadoras apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Categoria de canais de notícias

Grupo Programadora Canal Audiência Assinantes

NEWCO
NEWCO PROGRAMADORA BANDNEWS/ (CONFIDENCIAL)

E PRODUTORA DE
COMUNICAÇÃO LTDA. BANDNEWS HD - (CONFIDENCIAL)

GLOBO GLOBO COMUNICAÇÃO E GLOBO NEWS/ 0,25 (CONFIDENCIAL)

PARTICIPAÇÕES S.A. GLOBO NEWS
HD - (CONFIDENCIAL)

16 O contrário não é verdadeiro, vez que é possível adquirir um pacote básico ou básico estendido, sem a aquisição 
do conjunto de canais premium.
17 Quais sejam: OI TV, GVT, NET, SKY e CTBC
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BBC World
BBC WORLD SERVICE

GROUP
BBC WORLD SERVICE

GROUP
News

BBCHD* -

BLOOMBERG L.P. BLOOMBERG L.P. Bloomberg - (CONFIDENCIAL)

TURNER BROADCASTING CNN Espanhol - (CONFIDENCIAL)
TIME WARNER SYSTEM LATIN AMERICA, 

INC.
CNN

International - (CONFIDENCIAL)

FOX FOX LATIN AMERICAN 
CHANNEL, INC Fox News - (CONFIDENCIAL)

Elaboração Própria. Os canais destacados em verde são considerados os mais relevantes da categoria 
*Em análise posterior, entende-se que o canal BBC HD não participa dessa categoria temática.

É importante destacar que houve uma discrepância na classificação do BBC HD pelas 
operadoras.18 Por isso, decidiu-se realizar uma análise mais detida sobre o conteúdo veiculado 
por esse canal. Ao avaliar a grade de programação do canal, observou-se que o conteúdo 
veiculado, majoritariamente, é composto por documentários e não por conteúdo jornalístico. 
De fato, a Ancine o classifica como Canal de Espaço Qualificado.19 Dessa forma, entendeu-se 
melhor incluir esse canal na categoria de documentários.

Feita essa consideração inicial, observam-se dois grupos de canais de perfis diferentes: 
aqueles em português e dedicados à cobertura jornalística nacional, quais sejam, GLOBO NEWS 
e BANDNEWS; e aqueles dedicados a notícias internacionais, em línguas estrangeiras: BBC World 
News, Bloomberg, CNN Espanhol, CNN International e Fox News. Dessa forma, faz-se necessária 
uma segmentação adicional, uma vez que os assinantes interessados em canais de notícias não 
veriam, necessariamente, canais focados em oferecer uma cobertura de notícias internacionais 
como substitutos de canais dedicados a conteúdo jornalístico brasileiro. Além disso, os canais 
internacionais podem ser percebidos como menos atrativos para o público brasileiro, pois são 
veiculados em língua estrangeira, tendo, portanto, características de canais de nicho.

Tabela 5 - Participação de Mercado - Canais de Notícias

Grupo # Canais20 Assinantes (%)
GLOBO 2 (CONFIDENCIAL)
NEWCO 2 (CONFIDENCIAL)

TIME WARNER 2 (CONFIDENCIAL)
BLOOMBERG L.P. 1 (CONFIDENCIAL)

FOX 1 (CONFIDENCIAL)
BBC WORLD SERVICE

GROUP 1 -

Fonte: Elaboração Própria.

18 A operadora 01 não classifica o BBC HD como jornalístico.
19 Segundo a IN 100 da Ancine, o "Canal de Espaço Qualificado" é o canal de programação que, no horário nobre, 
veicula majoritariamente conteúdos audiovisuais que constituam espaço qualificado. E "Espaço Qualificado" é 
definido como espaço total do canal de programação, excluindo-se conteúdos religiosos ou políticos, manifestações 
e eventos esportivos, concursos, publicidade, televendas, infomerciais, jogos eletrônicos, propaganda política 
obrigatória, conteúdo audiovisual veiculado em horário eleitoral gratuito, conteúdos jornalísticos e programas de 
auditório ancorados por apresentador;
20 São contabilizados os canais HD e SD, mesmo quando possuem programação idêntica.
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A maior atratividade dos canais de notícias brasileiros para os assinantes é refletida na 
parcela de mercado que esses detêm: (CONFIDENCIAL) dos assinantes, como se pode observar 
da leitura da Tabela 5. Além disso, segundo o IBOPE, em um ranking dos 55 canais com maior 
audiência da TV por assinatura, de março de 2014, a Globonews ocupa a décima sexta posição 
e a Bandnews não está entre os 37 principais canais mais assistidos.

A subcategoria de canais de notícias de cobertura nacional é composta por apenas duas 
programadoras: Globo Comunicações e Participações e Newco Programadora e Produtora de 
Comunicação Ltda. No entanto, o art. 18 da Lei n9 12.485 de 2011, determina que todos os 
pacotes de televisão por assinatura em que houver canal de programação gerado por 
programadora brasileira que possua majoritariamente conteúdos jornalísticos no horário nobre, 
deverá ser ofertado pelo menos um canal adicional de programação com as mesmas 
características no mesmo pacote ou na modalidade avulsa de programação.

No contexto trazido pela Lei n9 12.485/11, se uma operadora decidir oferecer um canal 
jornalístico qualquer em certo pacote, deverá, obrigatoriamente, ofertar ambos, o Globonews 
e o Band News, devido à ausência de uma terceira opção no mercado. Assim, sendo necessário 
oferecê-los conjuntamente, tais canais passam a ser bens complementares e apesar de 
continuarem concorrendo pela atenção da audiência, deixam de competir entre si no mercado 
de empacotamento/distribuição. Portanto, estando as operadorass impedidas de responder a 
eventuais aumentos de preços ou piores, condições com a contratação de um outro canal, as 
programadoras passam a ter um maior poder de barganha, o que costuma resultar na 
possibilidade de definir preços maiores e obter uma maior margem de lucro.

Dessa forma, entende-se que a subcategoria de canais de notícias de cobertura nacional é 
muito concentrada, sendo o canal Globonews o mais relevante, dado o interesse dos assinantes, 
manifestado nas mensurações de audiência realizada pelo IBOPE em 2014.

Já a subcategoria de canais de notícias de cobertura internacional também pode ser 
considerada concentrada, já que apresenta um Herfindahl-Hirschman Index (HHI)21-22 de 5846 e 
uma significativa liderança do grupo Time Warner, com cerca de (CONFIDENCIAL)23 dos 
assinantes da subcategoria.

A categoria de documentários é composta por canais de programação que ofertam, 
majoritariamente, documentários, definidos pela Ancine como obras audiovisuais que: são 
produzidas sem roteiro a partir de estratégias de abordagem da realidade, ou; são produzidas a 
partir de roteiro e cuja trama/montagem seja organizada de forma discursiva por meio de 
narração, texto escrito ou depoimentos de personagens reais.24 Nessa categoria, 5

210 índice Herfindahl-Hirschman (HHI) avalia o grau de concentração do mercado relevante sendo calculado por meio 
da soma dos quadrados dos market shares individuais das firmas participantes no mercado relevante.
22 Segundo as autoridades de defesa da concorrência dos EUA, o Federal Trade Commission (FTC) e o Departamento 
de Justiça (USDOJ), pode-se classificar o grau de concentração de um mercado, segundo o HHI observado. 1) 
Mercados com HHI menor do que 1000 são considerados mercados competitivos, com baixa concentração, 2) 
Mercados com HHI entre 1000 e 1800 são considerados com concentração moderada e 3) Mercados acima de 1800 
são considerados concentrados. Nessa seção, que avalia o mercado de programação, serão adotados esses valores 
de referência para definir a concentração de um mercado diferente da seção 4, que avalia o mercado de distribuição.
23 A participação de mercado da Time Warner pode estar sobreavaliada, já que não há informação do número de 
assinantes do BBC World News.
24 Definição dada pela Instrução Normativa n® 104/2012, da Ancine.
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programadoras ofertam 11 canais, sendo que 4 deles possuem versão HD com programação 
idêntica (Ver Tabela 6).

Tabela 6 - Categoria de canais de documentários

Grupo Programadora Canal Audiência Assinantes

Animal Planet 0,15 (CONFIDENCIAL)
Discovery Channel/ 0,29 (CONFIDENCIAL)

DISCOVERY DISCOVERY LATIN Discovery Channel HD - (CONFIDENCIAL)
AMERICA, L.L.C Discovery Civilization - (CONFIDENCIAL)

Discovery Theater HD - (CONFIDENCIAL)
Discovery Science - (CONFIDENCIAL)

FOX FOX LATIN AMERICAN 
CHANNEL, INC

NatGeo Wild HD
0,22

(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)

National Geographic /
National Geographic HD

A&E BRAZIL 
DISTRIBUTION, LLC Bio HD - (CONFIDENCIAL)

TIME WARNER HISTORY CHANNEL 
BRAZIL DISTRIBUTION, 

LLC

H2/
H2 HD

- (CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)

History Channel (THC) / 0,19 (CONFIDENCIAL)
History Channel HD - (CONFIDENCIAL)

BBC
WORLDWIDE

LIMITED

BBC WORLD SERVICE
GROUP

BBCHD - (CONFIDENCIAL)

Fonte: Elaboração Própria. Os canais destacados em verde são considerados os mais relevantes da categoria
*Conforme seção 3.1, o BBC HD foi entendido como canal de documentários

Para analisar a rivalidade, nessa categoria, inicialmente observa-se como os canais de 
programação são ofertados pelas 5 operadoras de TV por assinatura consideradas.25 Alguns não 
são oferecidos por todas, o que pode apontar no sentido de serem canais de menor interesse 
para a audiência ou que apresentam menor rivalidade. Nesse grupo, estão: o canal Bio HD, 
oferecido apenas pela Sky no pacote premium da operadora; o BBC HD26, o Discovery 
Civilization27, e o Discovery HD Theater28, oferecidos por somente 3 operadoras. O canal H229 
não é ofertado apenas pela NET e o Discovery Science30 não o é apenas pela Sky.

Dos canais do grupo Discovery, o Animal Planet, o Discovery Channel e o Discovery Turbo 
são ofertados por todas as operadoras, os dois primeiros majoritariamente nos pacotes básicos 
e o último, nos pacotes básico estendidos. Já os canais do grupo Fox são disponibilizados por 
todas as operadoras, sendo o National Geographic, majoritariamente, nos pacotes de entrada.31 
No grupo Time Warner, o único canal oferecido por todas as operadoras é o History Channel

25 Quais sejam: OI TV, CTBC, GVT, NET e SKY
26 O BBC HD não é oferecido pela CTBC e, tampouco, pela GVT, sendo oferecido no pacote básico da NET, básico 
estendido da Oi e premium filmes pela Sky.
27 O Discovery Civilization não é oferecido pela Sky e GVT, estando nos pacotes básico estendido na CTBC e Oi TV e 
no básico da NET
28 O Discovery Theater HD não é ofertado pela Oi TV, mas o é nos pacotes básico na NET, básico estendido da CTCB e 
GVT e no premium de filmes da Sky
29 0 canal H2 não é ofertado apenas pela NET, sendo ofertado nos pacotes básicos estendidos apenas pela CTBC e 
pela GVT e no pacote premium da Sky.
30 O Discovery Science não é ofertado pela Sky e está nos pacotes básico da NET e no básico estendido da CTBC, GVT 
e Oi
31 O NatGeo Wild nos pacotes básico da NET e GVT, nos básicos estendido da CTBC e Oi e no premium filmes da Sky
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(THC), majoritariamente, nos pacotes de entrada. Tais canais, em uma primeira análise, seriam 
os mais relevantes nessa categoria.

Quando as medições de audiência são consideradas, os principais canais de programação 
são Discovery Channel, National Geographic, The History Channel e Animal Planet, que ocupam, 
respectivamente, a décima terceira, vigésima, vigésima quinta e trigésima posição no ranking 
geral de canais de TV por assinatura de 2014. Esses canais apresentam, também, os maiores 
números de assinantes da categoria.32

Gráfico 2 - Share de Audiência em 2014: Canais de Documentários

■ Discovery / Animal planet

■ National Geographic

■ History Channel (THC)

Fonte: Parecer do CADE n° 327/2015/CGAA5/SGA1/SG. Elaboração Própria.

É interessante pontuar que o Discovery Channel é o canal com maior audiência, apesar de 
(CONFIDENCIAL). Nesse contexto, pode-se considerar a Discovery Latin America líder na 
categoria, pois é o grupo com maior número de assinantes, oferta um maior portfólio de canais 
de programação de documentários, sendo que dois deles, Discovery Channel e Animal Planet, 
estão entre os quatro principais canais quanto às aferições de audiência.

Apesar de o segmento ser considerado concentrado, já que apresenta um HHI de 3343, 
entende-se haver rivalidade nessa categoria, pois possuem empresas similares no tamanho e 
nos recursos disponíveis tendo condições de competir pelos mesmos recursos. No caso em 
questão, observa-se que a participação de mercado em número de assinantes de cada grupo é 
próxima: a líder Discovery com cerca de (CONFIDENCIAL), seguida da Fox e da Time Warner, com 
aproximadamente (CONFIDENCIAL) cada. Além disso, todas as programadoras participam de 
grupos internacionais de mídia.

Tabela 7 - Participação de Mercado: Canais de Documentários

Grupo # Canais33 Assinantes (%)
DISCOVERY 6 (CONFIDENCIAL)

FOX 3 (CONFIDENCIAL)
TIME WARNER 5 (CONFIDENCIAL)

BBCWORLDWIDE 1 (CONFIDENCIAL)
Fonte: SAD/Ancine. Elaboração Própria

32Destaca-se que os demais canais dessa categoria não estavam entre os 37 mais assistidos de 2014 e, portanto, não 
foi possível identificar seus respectivos pontos de audiência.
33 São contabilizados os canais HD e SD, mesmo quando possuem programação idêntica.
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Destaca-se, por fim, que essa categoria atrai apenas 8% da audiência geral, mensurada em 
2014, o que aponta no sentido de que não há grande afinidade do público com o conteúdo. 
Assim, apesar de não ser possível ignorar a importância do canal Discovery Channel, entende-se 
que a categoria de documentários traria pouca preocupação concorrencial para as agências 
reguladoras.

A categoria dos canais infantis é composta por canais de programação que veiculam 
majoritariamente obras audiovisuais direcionadas a crianças e adolescentes. Nessa categoria, 8 
programadoras ofertam 16 canais, sendo que 3 deles possuem programação idêntica entre as 
definições SD e HD. A Tabela 8 abaixo apresenta as programadoras que atuam nessa categoria 
e os canais de programação ofertados.

Tabela 8 - Categoria de canais infantis

Grupo Programadora Canal Audiência Assinantes

DISCOVERY DISCOVERY LATIN Discovery Kids / 1,15 (CONFIDENCIAL)
AMERICA, L.L.C Discovery Kids HD - (CONFIDENCIAL)

Disney Channel 0,60 (CONFIDENCIAL)

BUENA VISTA 
INTERNATIONAL, INC

Disney Channel HD - (CONFIDENCIAL)

THE WALT DISNEY Disney Junior (CONFIDENCIAL)

Disney XD 0,21 , (CONFIDENCIAL)

Disney Junior HD - . -

Boomerang - (CONFIDENCIAL)

TIME WARNER
TURNER BROADCASTING 
SYSTEM LATIN AMERICA, 

INC.

Cartoon NetWork/ 1,03 (CONFIDENCIAL)

Cartoon Network HD - (CONFIDENCIAL)

Tooncast - (CONFIDENCIAL)

NickJr - (CONFIDENCIAL)

VIACOM MTV NETWORKS LATIN
AMERICA INC.

Nickelodeon

- Nickelodeon HD

0,42 (CONFIDENCIAL)

(CONFIDENCIAL)

NickJr HD - (CONFIDENCIAL)

GLOBO GLOBOSAT Gloob/ 0,16 (CONFIDENCIAL)
PROGRAMADORA LTDA Gloob HD - (CONFIDENCIAL)

FOX FOX LATIN AMERICAN 
CHANNEL, INC BabyTV - (CONFIDENCIAL)

FUNDAÇÃO PADRE 
ANCHIETA

Fundação Padre Anchieta 
Centro Paulista de Rádio e 

TV Educativa
TV Rá Tim Bum - (CONFIDENCIAL)

ZOOMOO Zoomoo Programadora 
S.A Zoomoo - (CONFIDENCIAL)

Fonte: Elaboração Própria. Os canais destacados em verde são considerados os mais relevantes da categoria
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Os canais de programação infantil são componente fundamental do mix de canais ofertados 
por uma operadora. É comum observar tal categoria ocupando as primeiras posições no ranking 
de audiência da TV por assinatura, evidenciando uma significativa demanda por esse tipo de 
programação entre os assinantes de TV por assinatura. De fato, apesar dos canais de gênero 
infantil contarem com apenas 11% do número total de assinantes da TV por assinatura, 
respondem por 30% da audiência total de 2014.

Ao observar a participação de mercado detida pelos grupos econômicos quanto ao número 
de assinantes, percebe-se concentração de mercado relativamente baixa. Destacam-se 5 
principais grupos econômicos, estando na liderança o Walt Disney e a Time Waner, com 
(CONFIDENCIAL) do mercado, seguidos pelos grupos Globo, Viacom e Discovery, com 
(CONFIDENCIAL), respectivamente. De fato, trata-se da categoria com menor HHI no mercado 
de programação: 1745.34

Tabela 9 - Participação de Mercado - Canais Infantis
Grupo # Canais35 Assinantes (%)

THE WALT DISNEY 5 (CONFIDENCIAL)
TIME WARNER 4 (CONFIDENCIAL)

GLOBO 2 (CONFIDENCIAL)
VIACOM 4 (CONFIDENCIAL)

DISCOVERY 2 (CONFIDENCIAL)
FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA 1 (CONFIDENCIAL)

ZOOMOO 1 (CONFIDENCIAL)
FOX 1 (CONFIDENCIAL)

Fonte: Elaboração Própria

Quando se consideram as medições de audiência dos canais no mercado de TV por 
assinatura de 201436, destacam-se 3 grupos principais: a Discovery, a Time Warner e o Walt 
Disney. Os canais mais relevantes que compõem essa categoria são Discovery Kids, Cartoon 
NetWork e Disney Channel. Tais canais ficaram, respectivamente, em primeiro, segundo e quarto 
lugar, entre todos os canais da TV por assinatura. Na sequência, observa-se o canal Nickelodeon 
e o Gloob, ocupando a nova e a vigésima nona posição, respectivamente. Em medição mais 
recente37, no entanto, o Gloob subiu seis posições, ocupando o vigésimo terceiro lugar. Os 
demais canais não apareceram no ranking dos 37 canais mais assistidos da TV por assinatura no 
Brasil de 2014.

Gráfico 3 - Share de Audiência em 2014 - Canais Infantis

34 Segundo a jurisprudência do Cade, atos de concentração em mercados com HHI menor do que 1800 costumam não 
resultar em preocupações concorrenciais.
35 São contabilizados os canais HD e SD, mesmo quando possuem programação idêntica.
36 Dados do Ibope/MWs. Fonte: Parecer da Superintendência Geral do Cade na análise da joint-venture entre TVSBT 
Canal 4 de São Paulo S/A, Rádio e Televisão Record S/A e TV Ômega Ltda., para licenciamento de canais de 
programação para prestadoras de serviços de TV por assinatura. 
http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento consulta externa.php?dTYwVZGUM-
ETV9LzPsAzRxqSTVvtGqgOlz2bUv7DliK8SA-Q7m7wNdRKN8YV-9gxDK6tq57RzkEGGqmlcWvwoQ
37http://oplanetatv.clickgratis.com.br/noticias/audiencia-da-tv/confira-o-ranking-de-audiencia-da-tv-por-
assinatura.html
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\
■ Discovery Kids

4%

■ Cartoon NetWork

■ Disney Channel / Disney XD

Nickelodeon

■ Gloob

Fonte: Parecer do CADE n° 327/2015/CGAA5/SGA1/SG. Elaboração Própria.

É interessante destacar que o canal Discovery Kids, apesar de ser o (CONFIDENCIAL) canal 
em número de assinantes, possui a maior audiência da categoria, por seis anos consecutivos.

Quando se analisa a presença dos canais nos pacotes de TV por assinatura, identifica-se que 
alguns canais não são veiculados por todas as 5 operadoras de TV por assinatura consideradas, 
o que pode indicar menor interesse por parte dos assinantes de TV por assinatura e menor 
rivalidade aos canais estabelecidos. Nesse grupo estão os canais Zoomoo38 e o Baby TV39, que 
são ofertados apenas por duas e uma operadora, respectivamente, talvez porque entraram mais 
recentemente no mercado. Os demais canais são ofertados por todas as operadoras, sendo que 
o Discovery Kids, Cartoon NetWork e Disney Channel são majoritariamente oferecidos nos 
pacotes de entrada. Já o Nickelodeon, o Gloob e o TV Rá Tim Bum são oferecidos, 
majoritariamente, nos pacotes básicos.

Entende-se haver rivalidade entre as empresas que atuam nessa categoria. Isso porque, as 
principais programadoras estão associadas a grandes grupos de mídia internacionais e, apesar 
de a Discovery Kids ter maior audiência, as programadoras dos canais Cartoon NetWork, Disney 
Channel e Nickelodeon possuem um portfólio de canais infantis e contam com marcas fortes. 
Considerando o porte do grupo Globo e o fato de que a audiência do Gloob vem crescendo, 
entende-se que esse canal de programação apresenta certa rivalidade com os demais canais. Os 
canais oferecidos pelos demais grupos econômicos, quais sejam, Baby TV e Zoomoo estariam na 
franja de mercado, não oferecendo rivalidade aos canais principais.

Os canais de esportes são aqueles cuja programação veicula majoritariamente conteúdos 
relativos a manifestações e/ou eventos esportivos.40 Em uma análise inicial, na qual se observa 
a classificação em categorias realizada pelas operadoras de TV por assinatura consideradas e 
pela Mídia Fatos, identificaram-se os canais e programadoras na categoria esportivo 
apresentados na Tabela 10.

Tabela 10- Categoria de canais de esportes

Grupo Programadora Canal Audiência Assinantes

DISCOVERY Discovery Turbo* / (CONFIDENCIAL)

38 Veiculado apenas pela CTBC e OI.
39 Veiculado apenas pela Sky.
40 Segundo a Instrução Normativa ne 100, Ancine, considera-se manifestações e Eventos Esportivos as obras 
audiovisuais constituídas predominantemente por registro, veiculação, ou transmissão de competições esportivas.
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DISCOVERY LATIN AMERICA, 
L.L.C

Discovery Turbo
HD* (CONFIDENCIAL)

NOVAS MÍDIAS 
DIGITAIS

Novas Mídias Digitais 
programadora LTDA. Woohoo* - (CONFIDENCIAL)

Fox Sports/ 0,16 (CONFIDENCIAL)

FOX FOX LATIN AMERICAN Fox Sports HD - (CONFIDENCIAL)
CHANNEL, INC Fox Sports 2 / - (CONFIDENCIAL)

Fox Sports 2 HD - (CONFIDENCIAL)
SporTV/ 0,62 (CONFIDENCIAL)

SporTVHD - (CONFIDENCIAL)

GLOBO GLOBOSAT SporTV 2 / 0,19 (CONFIDENCIAL)
PROGRAMADORA LTDA SporTV 2 HD - (CONFIDENCIAL)

SporTV 3 / - (CONFIDENCIAL)
SporTV 3 HD - (CONFIDENCIAL)

NEWCO PROGRAMADORA E Band Sports / - (CONFIDENCIAL)
NEWCO PRODUTORA DE 

COMUNICAÇÃO LTDA. Band Spor.ts HD - (CONFIDENCIAL)

1 ESPN/ 0,18 (CONFIDENCIAL)
ESPN HD (CONFIDENCIAL)

THE WALT DISNEY ESPN DO BRASIL EVENTOS
ESPORTIVOS LTDA

ESPN Brasil/
ESPN Brasil HD

(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)

ESPN+/ ■ - (CONFIDENCIAL)
ESPN+ HD - -
El MAXX/ - (CONFIDENCIAL)

TIME WARNER TOPSPORTS VENTURES S.A.
El MAXX HD
El MAXX 2 / (CONFIDENCIAL)

El MAXX 2 HD - (CONFIDENCIAL)
Fonte: Elaboração Própria. Os canais destacados em verde são considerados os mais relevantes da categoria 
*Em análise posterior, entende-se que os canais Discovery Turbo e Woohoo não participam dessa categoria

Cabe destacar, no entanto, os canais Discovery Turbo e Woohoo não veiculam eventos 
esportivos, tendo como foco, principalmente, documentários, variedades e jornalismo voltados 
à temática de esportes. Por isso, esses canais foram credenciados pela Ancine como de espaço 
qualificado.41 Dessa forma, entende-se que tais canais são mais próximos da categoria de canais 
de variedades, devendo ser analisados na seção referente a esse gênero. Além disso, 
considerando que a literatura antitruste costumeiramente considera que os canais pay-per-view 
não estão na mesma categoria que os demais canais de esportes, tais canais serão analisados ao 
final dessa seção.42

Feitas essas considerações iniciais, atuam na categoria de canais de esportes 5 grupos 
econômicos, ofertando 11 canais, todos possuindo versão em HD com programação idêntica,

41 Segundo a IN 100 da Ancine, o "Canal de Espaço Qualificado" é o canal de programação que, no horário nobre, 
veicula majoritariamente conteúdos audiovisuais que constituam espaço qualificado. E "Espaço Qualificado" é 
definido como espaço total do canal de programação, excluindo-se conteúdos religiosos ou políticos, manifestações 
e eventos esportivos, concursos, publicidade, televendas, infomerciais, jogos eletrônicos, propaganda política 
obrigatória, conteúdo audiovisual veiculado em horário eleitoral gratuito, conteúdos jornalísticos e programas de 
auditório ancorados por apresentador;
42 Ofcom, Market definition and market power in payTV: Annex 13 to pay TV market investigationconsultation. 2007. 
Commission Decision, Case COMP/C.2.-38.287, 29 December 2003, Telenor/Canal +/Canal Digital, paras. 51 et seq
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estando na liderança o grupo Globo, com uma participação de mercado em assinantes de 
(CONFIDENCIAL), seguido da Fox com (CONFIDENCIAL) e a Walt Disney com (CONFIDENCIAL). 
Trata-se de uma categoria que pode ser considerada concentrada, uma vez que conta com um 
HHI de 3314.

Tabela 11- Participação de mercado - Canais de esporte

Grupo # Canais43 Assinantes (%)
GLOBO 6 (CONFIDENCIAL)

FOX 4 (CONFIDENCIAL)
THE WALT DISNEY 6 (CONFIDENCIAL)

NEWCO 2 (CONFIDENCIAL)
TIME WARNER 4 (CONFIDENCIAL)

Fonte: Elaboração Própria

Como mencionado anteriormente, a existência de rivalidade entre determinados canais de 
programação está associada ao tipo de conteúdo transmitido. Assim, mesmo os canais com a 
programação voltada à transmissão de eventos esportivos não serão necessariamente rivais 
entre si, se sempre veicularem modalidades de esportes diferentes ou ainda se focarem na 
cobertura de campeonatos internacionais e/ou nacionais distintos, pois a programação pode 
não ser percebida como uma opção de entretenimento ao assinante. Para aferir a pressão 
competitiva dos diferentes canais de programação esportiva, é importante analisar a quais 
direitos de transmissão de eventos esportivos determinada programadora possui acesso, 
distinguindo-se o tipo de esporte em questão e a nacionalidade do campeonato.

Inicialmente, destaca-se que o futebol é o esporte mais popular no Brasil, tendo sido 
transmitido, na TV aberta e Paga, por 34.110 horas no ano de 2013, segundo dados do IBOPE44, 
o que representa 63% do total das transmissões esportivas na TV. O segundo esporte mais 
veiculado foi o automobilismo, transmitido por 3.112 horas, seguido por vôlei e tênis, por 2.736 
e 2.720, respectivamente, o que é um indicativo do menor interesse do público por esses 
esportes. Sendo assim, as demais modalidades esportivas dificilmente seriam bons substitutos 
às transmissões de jogos de futebol, podendo, no entanto, ser atrativas para os canais de 
esporte de nicho. Com efeito, esse foi o entendimento da Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica. Segundo a Jurisprudência45, os jogos de futebol transmitidos ao vivo com 
participação de times nacionais são fundamentais para atrair o público masculino adulto, 
angariar elevados investimentos publicitários e também contribuir para a construção da imagem 
e a fixação da marca da programadora. Nesse contexto, destaca-se trecho do Parecer da SEAE 
no Processo Administrativo n^ 08012.003048/2001-3146:

"Como pode-se notar, é clara a distinção entre programação esportiva nacional e 
internacional, tendo em vista a maior atratividade da primeira em relação à segunda. 
Do ponto de vista do cliente direto dos canais esportivos, as operadoras, a capacidade 
de atração de novos assinantes pela oferta de programação esportiva nacional é

43 São contabilizados os canais HD e SD, mesmo quando possuem programação idêntica.
44 Dados somando as horas transmitidas na TV aberta e na TV Paga. Fonte: http://www.ibope.com.br/pt- 
br/conhecimento/Infograficos/Paginas/Os-esportes-que-dominam-a-TV.aspx. Acesso em 15 de outubro de 2015.
45 Voto do ex Conselheiro Paulo Furquim no Processo Administrativo nS08012.003048/2001-31; Voto do ex 
Conselheiro César Mattos no Processo Administrativo n2 08012.006504/1997-11.
46 Representante: Associação NEOTV, 614 TVC Interior S/A e outras; Representadas: Globo Comunicações e 
Participações S.A e Globosat Programadora Ltda.
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superior à capacidade de atração de operadoras que não ofertam esse tipo de 
programação. De fato, um assinante fã de futebol, principal esporte do país, não 
substituiría o campeonato brasileiro de futebol, por exemplo, pelo campeonato italiano 
de futebol. Os interesses envolvidos em ambas as programações são diversos, pois um 
telespectador brasileiro teria, em tese, maior ligação com a competição nacional, da 
qual seu clube normalmente é participante, do que com uma competição de outro país, 
onde seu interesse é marginal, não ligado à emoção"

Dos eventos esportivos com participação de times nacionais, segundo o Voto proferido pelo 
ex-Conselheiro César Mattos no Processo Administrativo n9 08012.006504/1997-11' o 
campeonato brasileiro constitui uma atração singular na TV fechada brasileira, pois conta com 
os melhores e mais tradicionais times do país, que possuem as maiores torcidas. Os outros 
campeonatos de futebol de primeira relevância para o mercado de TV por assinatura seriam a 
Copa do Brasil, o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca e, em segunda instância, alguns 
torneios internacionais, como Libertadores e a Copa Sul-Americana, que possuem participação 
limitada dos clubes brasileiros.

Assim, para avaliar quais são os canais esportivos mais relevantes, é importante analisar 
quais são as programadoras que tem os direitos de transmissão dos campeonatos acima 
elencados. No segmento de TV por assinatura e pay per view, o grupo Globo possui os direitos 
de transmissão do Campeonato Brasileiro das séries A e B, da Copa do Brasil e dos principais 
campeonatos estaduais, quais sejam: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 
Paraná, Santa Catarina, Bahia e Pernambuco.47 Em troca dos direitos da Copa Sul-Americana e 
da Copa Libertadores da América, o campeonato brasileiro foi sublicenciado pelo grupo Globo 
para a Fox Sports48, que pode transmitir, no entanto, apenas as reprises dos jogos. Já a Copa do 
Brasil foi sublicenciada para a Fox Sports e a ESPN.

Nesse contexto, os principais canais de esportes seriam SportTV, SportTV2, ESPN Brasil e 
Fox Sports. No entanto, pode-se dizer que o canal líder dessa categoria é o SportTV. Sua 
capacidade de compor um mix de direitos de transmissão com os principais eventos esportivos 
no Brasil é refletida na audiência do canal, que tem o terceiro maior índice na TV por assinatura 
e 54% da audiência da categoria. 0 segundo canal mais assistido nessa categoria é o SportTV 2, 
seguidos pela ESPN Brasil e o Fox Sports. Portanto, a programadora Globosat conta com 70% da 
audiência entre os canais esportivos de 2014.

Gráfico 4 - Share de audiência em 2014 - Canais de Esporte

■ SporTV / Sportv 2

■ ESPN Brasil

i Fox Sports

47 Com exceção dos campeonatos do Rio de Janeiro e de São Paulo, os demais campeonatos estudais são transmitidos 
apenas em pay per view.
48 Cuellen International, Football rights - Current ownership. Published on Aug. 5, 2015 .
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Fonte: Parecer do CADE n° 327/2015/CGAA5/SGA1/SG. Elaboração Própria.

O Grupo Globo foi capaz de criar um portfólio de direitos de transmissão para seus canais 
de esporte que dificulta a capacidade dos demais canais de esporte serem rivais efetivos a eles. 
Nesse sentido, destaca-se que enquanto a entrada da Fox Sports no Brasil fez a ESPN perder 
quase um quarto da sua audiência entre 2011 e 2012, houve um impacto de apenas 6% de 
audiência no canal SportTV.49

Os canais pay-per-view, por sua vez, são oferecidos aos consumidores à parte dos pacotes 
de canais lineares. Na maioria das operadoras de TV por assinatura, para contratar esses canais, 
é necessário já ter adquirido ao menos um pacote de canais básicos. Vale acrescentar, ainda, 
que as aquisições de direitos de transmissão de eventos esportivos são vendidas pelos 
detentores dos direitos segmentando entre TV aberta, TV paga e pay-per-view, o que reforça o 
entendimento de que esses canais devem ser analisados separadamente dos demais.50 A única 
programadora que oferece canais do tipo pay-per-view esportivo é a Horizonte Conteúdos Ltda, 
que faz parte do grupo Globo.

Tabela 12 - Canais de esportes pay-per-view

Grupo Programadora Canal Conteúdo Veiculado Assinanates

Combate
Combate HD

Artes e lutas marciais
(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)

Premiere Clubes (CONFIDENCIAL)
Premiere Clubes HD (CONFIDENCIAL)

Premiere 2 (CONFIDENCIAL)
Premiere 2 HD (CONFIDENCIAL)

Premiere 3 (CONFIDENCIAL)
Premiere 3 HD (CONFIDENCIAL)

GLOBO HORIZONTE Premiere 4 (CONFIDENCIAL)
CONTEÚDOS LTDA Premiere 4 HD

Premiere 5
Futebol

(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)

Premiere 5 HD (CONFIDENCIAL)
Premiere 6 (CONFIDENCIAL)

Premiere 6 HD (CONFIDENCIAL)
Premiere 7 (CONFIDENCIAL)

Premiere 7 HD (CONFIDENCIAL)
Premiere 8 (CONFIDENCIAL)

/
Premiere 8 HD (CONFIDENCIAL)

Fonte: Elaboração Própria

49 Fonte: http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/televisao/fox-sports-faz-a-espn-desabar-no-brasil/
50 Parecer da SEAE, no Ato de Concentração nA 08012.005864/2000-07. Requerentes: ESPN do Brasil Ltda. e Globosat 
Programadora Ltda, que avaliava o ingresso da Globosat como quotista da ESPN do Brasil Ltda., por meio de um 
aumento de capital, conferindo àquela empresa 25% do capital social dessa última.
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Existem dois tipos de canais pay-per-view, os canais Premiere, voltados à transmissão de 
campeonatos defutebol, e o canal Combate, focado na transmissão de lutas do UFC (Ultimate 
Fighting Championship).

O canal Combate é especializado em lutas e exibe ao vivo todas as edições do UFC e os 
eventos nacionais de MMA (Mixed Martial Arts) mais relevantes. Conta também com a 
transmissão exclusiva do The Ultimate Fighter (TUF), Countdown to UFC, Ultimate Insider, The 
Best of Pride, entre outros. O valor de sua assinatura está em torno de 62 reais. É interessante 
ressaltar que há uma popularização do MMA e que o total de horas transmitidas da modalidade 
de artes e lutas marciais na TV cresceu mais de 100%, entre 2007 e 2014, colocando-o como a 
quarta principal modalidade da TV no Brasil.51 Contudo, o número de assinantes do canal 
Combate é significativamente inferior ao dos canais Premiere, o que reforça o argumento que o 
futebol é o principal esporte no Brasil.

Os canais Premiere PC, por sua vez, transmitem o Campeonato Brasileiro (série A e série B) 
e os Campeonatos Estaduais. Observa-se que os canais Premiere são oferecidos em um conjunto 
composto por ao menos um Campeonato Brasileiro (série A e/ou Série B) e um Campeonato 
Estadual (ou mais), custando, em média, 75 reais. Tal estratégia busca garantir a assinatura do 
cliente durante o ano todo, considerando a alternância do período dos campeonatos. Tais canais 
são, em geral, exclusivos para a transmissão dos jogos e não possuem programação fora destes 
horários, à exceção do Premiere Clubes, que exibe uma programação variada durante todo o 
dia, aparentemente produzida pelos próprios clubes. Além disso, não há debates esportivos ou 
programação que o aproxime ao ESPN ou SporTV52, não parecendo existir rivalidade entre esses 
canais.

Considerando a importância da transmissão dos campeonatos de futebol nacionais na 
modalidade pay-per-view e a grande afinidade do público com os canais SporTV e SporTV 2, 
entende-se que contratar o Grupo Globo é essencial para ofertar um pacote de canais 
esportivos.

A categoria de variedades é composta por canais que ofertam, majoritariamente, na sua 
grade de programação, conteúdos associados a obras audiovisuais constituída por uma ou mais 
situações, dinâmicas e quadros; ou àquelas de menor duração, organizadas a partir de um ou 
mais apresentadores.53 Nessa categoria, 16 programadoras ofertam 29 canais de programação, 
sendo que 11 deles possuem versão em HD com programação idêntica (Ver Tabela 13).

Tabela 13 - Categoria de canais de variedades

Grupo Programadora Canal Audiência Assinantes
Discovery Home & Health / 0,24 (CONFIDENCIAL)

Discovery Home & Health HD - (CONFIDENCIAL)

DISCOVERY LATIN 
AMERICA, L.L.C

Discovery World HD (CONFIDENCIAL)
DISCOVERY TLC/ 0,10 (CONFIDENCIAL)

TLCHD (CONFIDENCIAL)
Discovery Turbo*/ - (CONFIDENCIAL)

Discovery Turbo HD* - (CONFIDENCIAL)

51Fonte: http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/lnfograficos/Paginas/Os-esportes-que-dominam-a-TV.aspx
52 http://premierefc.globo.eom/programacao/#
53 Definição dada pela Instrução Normativa ns 104/2012, da Ancine.
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/

1

GLOBO

' j

Globosat
Programadora LTDA

' +Globosat/
+Globosat HD

BIS /
BIS HD
GNT/

GNTHD
0,14

0,31

0,44

(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)

Multishow /
Multishow HD

OFF/
OFF HD
Viva /

Viva HD
MTV/ - (CONFIDENCIAL)

VIACOM MTV NETWORKS MTVHD - (CONFIDENCIAL)
LATIN AMERICA INC. Vhl HD - (CONFIDENCIAL)

Vhl Mega Hits - (CONFIDENCIAL)
E! BRAZIL

DISTRIBUTION, LLC El - (CONFIDENCIAL)

TIME WARNER

LIFETIME BRAZIL 
DISTRIBUTION, LLC. Lifetime - ■ (CONFIDENCIAL)

TURNER
BROADCASTING
SYSTEM LATIN 
AMERICA, INC.

Glitz*
Tru TV /

Tru TV HD

-
(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)

(CONFIDENCIAL)

PBI - Programadora ' Fashion TV - (CONFIDENCIAL)
PBI Brasileira Music Box Brazil - (CONFIDENCIAL)

Independente S.A. Travei Box Brazil - (CONFIDENCIAL)
Tunna

TUNNA Entretenimento e
Audiovisual LTDA.

Fish TV / - (CONFIDENCIAL)

TV
METEOROLÓGICA

Tv Meteorológica
LTDA. Climatempo - (CONFIDENCIAL)

NOVAS MÍDIAS 
DIGITAIS

Novas Mídias Digitais 
programadora LTDA. Woohoo** (CONFIDENCIAL)

FOX FOX LATIN AMERICAN 
CHANNEL, INC Fox Life - (CONFIDENCIAL)

GAMECORP Gamecorp S/A Play TV - (CONFIDENCIAL)

LSAT Lsat Programadora e 
Produtora LTDA ' Mix TV - -

Mídia do Brasil

MÍDIA DO BRASIL Comunicações, 
Serviços de Televisão ChefTV - (CONFIDENCIAL)

LTDA
Newco Programadora

NEWCO e Produtora de Arte 1 - (CONFIDENCIAL)
Comunicação LTDA.

SCRIPPS SCRIPPS NETWORKS 
INTERACTIVE, INC Food NetWork HD - -

Fonte: Elaboração Própria. Os canais destacados em verde são considerados os mais relevantes da categoria
*Conforme seção 3.1, os canais Woohoo, Discovery Turbo e Discovery Turbo HD foram entendidos como canal de 
variedades.
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Quando se analisa a presença destes canais nos pacotes, tem-se que 12 deles não são 
oferecidos por todas as operadoras consideradas. Além disso, 9 canais são ofertados por apenas 
uma ou duas operadoras o que aponta no sentido de pertencerem à franja do mercado, 
oferecendo pouca rivalidade aos canais mais estabelecidos. São eles: o Glitz*, o Vhl HD, Chef 
TV54, Fashion TV, Travei Box Brazil55, Music Box Brazil56, Food Network HD57, o Fish TV58 e o TV 
Climatempo59. Os demais canais têm uma maior presença nos pacotes. O canal Mix TV é 
ofertado pelas operadoras nos pacotes de entrada, a exceção da GVT que não tem esse canal 
no seu line up. O Tru TV costuma ser ofertado nos pacotes básicos, contudo não é ofertado pela 
NET. O Vhl Mega Hits é ofertado nos pacotes básico estendido e básico na mesma proporção, 
não estando no line up da Sky.

São oferecidos por todas as 5 operadoras consideradas, os canais do grupo Globo: 
Multishow, GNT e Viva majoritariamente nos pacotes de entrada e o Globosat+, BIS e OFF, 
majoritariamente nos pacotes básicos. Quanto aos canais do grupo Discovery, tem-se que o 
Discovery Home & Health e o TLC são colocados majoritariamente nos pacotes básicos e o 
Discovery World HD e Discovery Turbo, no básico estendido. Dos canais da Time Warner, o El e 
Lifetime são ofertados majoritariamente nos pacotes básicos e básicos estendidos, 
respectivamente. Já a Newco, com o Arte 1, a Fox com o Fox Life, a Gamecorp com o Play TV e 
a Novas Mídias Digitais, com o Woohoo, também são oferecidos por todas as operadoras, sendo 
que os dois primeiros majoritariamente nos pacotes de entrada e os dois últimos, nos pacotes 
básicos. Já o canal MTV é veiculado majoritariamente em pacotes básicos.

Quanto ao número de assinantes, observa-se que o grupo Globo possui liderança nesse 
mercado, com participação de quase (CONFIDENCIAL). Em seguida, tem-se os grupos Discovery 
com (CONFIDENCIAL) e o Time Warner, com (CONFIDENCIAL). Os grupos Tunna, Gamecorp e 
Viacom (CONFIDENCIAL). Trata-se do segundo segmento com menor HHI registrado, de 2052.

Tabela 14- Participação de mercado - Canais de Variedades

Grupo # Canais60 Assinantes (%)
GLOBO 12 (CONFIDENCIAL)

DISCOVERY 7 (CONFIDENCIAL)
TIME WARNER 5 (CONFIDENCIAL)

TUNNA 1 (CONFIDENCIAL)
GAMECORP 1 (CONFIDENCIAL)

VIACOM 4 (CONFIDENCIAL)
. NEWCO 1 (CONFIDENCIAL)

NOVAS MÍDIAS DIGITAIS 1 (CONFIDENCIAL)
PBI 3 (CONFIDENCIAL)
FOX 1 (CONFIDENCIAL)

MÍDIA DO BRASIL 1 (CONFIDENCIAL) .

54 O canal é oferecido apenas pela Oi TV no pacote de entrada.
55 O Fashion TV e o Travei Box são ofertados apenas pela GVT no pacote de entrada.
56 Music Box Brazil é comercializado apenas no pacote básico da NET.
57 consta exclusivamente no line-up da Sky, no pacote premium
58 A Fish TV é ofertada por duas operadoras CTBC e GVT
59 Climatempo é ofertado pela GVT nos pacotes de entrada e pela Oi nos pacotes básicos.
60 São contabilizados os canais HD e SD, mesmo quando possuem programação idêntica.
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TV METEOROLÓGICA 1 (CONFIDENCIAL)
LSAT 1 _ *

SCRIPPS 1 -
Fonte: Elaboração Própria

Quando se consideram as medições de audiência, os únicos canais dessa categoria que estão 
entre os 37 mais assistidos são: Viva, Multishow, Discovery Home & Health, GNT e TLC, que 
ocupavam, respectivamente, a oitava, décima terceira, décima oitava, trigésima primeira e 
trigésima sétima no ranking geral de canais de TV por assinatura de 2014, podendo ser 
considerados os mais importantes entre os canais de variedades.

Gráfico 5 - Share de Audiência em 2014 - Canais de Variedades

■ Viva / Multishow/GNT

■ Discovery Home & Health / TLC

Fonte: Parecer do CADE n° 327/2015/CGAA5/SGA1/SG. Elaboração Própria.

Observa-se que o grupo Globo pode ser considerado líder dessa categoria, uma vez que 
possui os dois primeiros canais em audiência, além de ter uma participação de mercado em 
número de assinantes muito superior aos dos demais grupos em questão. Contudo, a categoria 
em análise, mesmo sendo composta por canais básicos e tendo 23% dos assinantes da TV paga, 
representa apenas 11% do share de audiência quando são considerados os 37 canais mais 
assistidos em 2014, o que aponta no sentido de que há um baixo interesse dos consumidores 
pelo conteúdo.

A categoria de filmes e séries é composta por canais de programação que exibem, 
majoritariamente, ambos ou pelo menos um desses tipos de conteúdo audiovisual. Nessa 
categoria, 17 programadoras, de 9 grupos econômicos, ofertam 45 canais de programação, 
sendo que 30 deles possuem versão em HD com programação idêntica à versão em SD.

Tabela 15 - Categoria de filmes e séries

Grupo Programadora Canal Audiência Assinantes

CONCEITO A Conceito A em Audiovisual
S.A. Cinebrasil TV ' - (CONFIDENCIAL)

DISCOVERY DISCOVERY LATIN AMERICA, 
L.L.C

ID /
ID HD

0,11 (CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)

Fox / 0,60 (CONFIDENCIAL)

FOX FOX LATIN AMERICAN Fox HD - (CONFIDENCIAL)
CHANNEL, INC FX/ 0,31 (CONFIDENCIAL)

FXHD - (CONFIDENCIAL)
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Studio Universal (CONFIDENCIAL)
NBCUNIVERSAL NETWORKS

syfyINTERNATIONAL BRASIL - (CONFIDENCIAL)

PROGRAMADORA S/A Universal Channel / 0,31 (CONFIDENCIAL)
Universal Channel HD - (CONFIDENCIAL)

Canal Brazil S.A. Canal Brasil / - (CONFIDENCIAL)
Canal Brasil HD - (CONFIDENCIAL)

Megapix / 0,51 (CONFIDENCIAL)

Megapix HD - (CONFIDENCIAL)
Telecine Action / 0,23 (CONFIDENCIAL)

GLOBO Telecine Action HD - (CONFIDENCIAL)
Telecine Cult / - (CONFIDENCIAL)

TELECINE PROGRAMAÇÃO DE 
FILMES LTDA.

Telecine Cult HD - (CONFIDENCIAL)
Telecine Fun / 

Telecine Fun HD
0,14 (CONFIDENCIAL)

(CONFIDENCIAL)
Telecine Pipoca / 0,24 (CONFIDENCIAL)

Telecine Pipoca HD - (CONFIDENCIAL)
Telecine Premium / 0,22 (CONFIDENCIAL)

Telecine Premium HD - (CONFIDENCIAL)
Telecine Touch / 0,11 (CONFIDENCIAL)

Telecine Touch HD - (CONFIDENCIAL)

PBI PBI - Programadora Brasileira 
Independente S.A. Prime Box Brazil - (CONFIDENCIAL)

SYNAPSE Synapse Programadora de 
Canais de Tv LTDA. Curta! - (CONFIDENCIAL)

A&E BRAZIL DISTRIBUTION, A&E - (CONFIDENCIAL)
LLC A&E HD - (CONFIDENCIAL)

BRASIL ADVERTISING, L.L.C Cinemax/ 0,17 (CONFIDENCIAL)
Cinemax HD - (CONFIDENCIAL)

Max/ - (CONFIDENCIAL)
MaxHD - -

Max Prime / - (CONFIDENCIAL)

BRASIL PRODUCTIONS, L.L.C Max Prime HD -
(CONFIDENCIAL)MaxUP/ -

MaxUPHD - (CONFIDENCIAL)
Max Prime *e - -

Max* HD - -
HBO/ - (CONFIDENCIAL)

TIME WARNER HBOHD - (CONFIDENCIAL)
HBO Family / (CONFIDENCIAL)

HBO Family HD - (CONFIDENCIAL)
HBO Plus / - (CONFIDENCIAL)

BRASIL PROGRAMMING, L.L.C HBO Plus HD - (CONFIDENCIAL)
HBO Signature / - (CONFIDENCIAL)

HBO Signature HD - (CONFIDENCIAL)
HBO2 / - (CONFIDENCIAL)

HBO2 HD - (CONFIDENCIAL)
HBO Plus *e - -

AXN/ 0,25 (CONFIDENCIAL)

SET BRAZIL, LLC AXN HD - (CONFIDENCIAL)
Sony/ 0,13 (CONFIDENCIAL)

Sony HD - (CONFIDENCIAL)
I.SAT - (CONFIDENCIAL)
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Space/ 0,36 (CONFIDENCIAL)
Space HD - (CONFIDENCIAL)

TBS/ 0,10 (CONFIDENCIAL)
TURNER BROADCASTING TBSHD (CONFIDENCIAL)

SYSTEM LATIN AMERICA, INC. TCM - (CONFIDENCIAL)
TNT/ 0,55 (CONFIDENCIAL)

TNTHD - (CONFIDENCIAL)
TNT Séries - (CONFIDENCIAL)

WARNER CHANNEL BRAZIL Warner Channel / 0,19 (CONFIDENCIAL)
INC. Warner HD - (CONFIDENCIAL)

VIACOM MTV NETWORKS LATIN
AMERICA INC.

Comedy Central / 
Comedy Central HD 

Paramount Channel / 
Paramount Channel

HD

(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)

(CONFIDENCIAL)

AMC
NETWORKS

AMC NETWORKS LATIN
AMERICA LLC

AMC
AMCHD

Sundance HD

(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)
(CONFIDENCIAL)

Fonte: Elaboração Própria. Os canais destacados em verde são considerados os mais relevantes da categoria

Tradicionalmente, os canais de filmes e séries são segmentados entre básicos e premium, 
pois o alto grau de diferenciação da programação dos canais ofertados nessa categoria implica 
uma maior disposição a pagar por parte dos assinantes para ter acesso a filmes populares 
lançados recentemente no cinema. Assim, é comum observar a adoção da estratégia de 
"windowing", um tipo de discriminação de preço onde aqueles conteúdos audiovisuais de maior 
potencial de audiência são ofertados, inicialmente, em canais que possuem maior margem de 
lucro por assinante, considerados as "primeiras janelas de exibição" da TV por assinatura ou 
canais premium, para apenas posteriormente serem veiculados naqueles com margens 
menores, os canais básicos.6162

Esses dois tipos de canais costumam oferecer concorrência limitada entre si, já que não são 
necessariamente percebidos como substitutos próximos pelos assinantes.61 62 63 Dessa forma, 
seguindo a jurisprudência internacional64 e do Cade65, entendeu-se ser necessária uma 
segmentação adicional entre canais básicos, cujo conteúdo veiculado é composto por filmes 
exibidos de 2 a 5 anos após a distribuição no cinema e séries antigas, e premium, composto por 
filmes e seriados populares, inéditos na TV por assinatura.66

61 DOYLE, Gillian. Understanding Media Economics. London: Sage Publications. 2002.
62 Segundo Doyle (2002), a estratégia de windowing é menos factível na medida em que segmentar a audiência em 
grupos torna-se mais difícil. O aumento do acesso à internet e a possibilidade de pirataria diminui o retorno potencial 
dos mercados secundários e terciários, dificultando a maximização dos lucros das programadoras.
63 Voto proferido pelo Ex Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, no Ato de Concentração ns 
08012.002417/2010-60, em que se analisou a aquisição pela HBO de participação acionária em sociedades acionárias 
detidas pela SonyPictures Entertainment.
64 Decisão da Comissão Européia, Caso IV/M. 2050, 13 de outubro de 2000, Vivendi/Canal +/Seagram. Decisão da 
Comissão Européia, Caso IV/M. 2876, 2 de abril de 2003, Newscorp/Telepiü.
65 Voto proferido pelo Ex Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, no Ato de Concentração ns 
08012.002417/2010-60, em que se analisou a aquisição pela HBO de participação acionária em sociedades acionárias 
detidas pela Sony Pictures Entertainment.
66 Idem.
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Os canais de filmes premium são considerados particularmente importantes para a 
competição no setor de TV por assinatura, pois são altamente atrativos para um grande número 
de consumidores e, por isso, induzem o consumo de pacotes de TV por assinatura.67 Atuam na 
subcategoria de filmes premium dois grupos econômicos: o grupo Globo, oferecendo os canais 
Telecine, por meio de uma joint-venture com as empresas internacionais Paramount, NBC 
Universal LLC, Fox Intl. Channels e MGM Inc; e o grupo Time Warner, oferecendo os canais Max 
e HBO, por meio das programadoras Brasil Productions e Brasil Programming.

Tabela 16- Participação de mercado - Canais de Filmes e Séries Premium

Grupo tt Canais68 Assinantes (%) 1
GLOBO 12 (CONFIDENCIAL)

TIME WARNER 19 (CONFIDENCIAL)
Fonte: Elaboração Própria

Os canais de programação Telecine possuem maior participação de mercado do que os HBO 
e Max em número de assinantes, apesar de somarem 12, entre SD e HD, enquanto o grupo Time 
Warner possui 19 canais. Além disso, apenas os canais Telecine estão entre os 37 canais de TV 
por assinatura com maior audiência, representando um total de 0,94 pontos em 201469, o que 
pode indicar preferência dos consumidores ao tipo de conteúdo veiculado pelo Telecine, em 
comparação aos canais Max e HBO.

Há indícios de rivalidade entre essas programadoras, considerando que se tratam de 
empresas associadas a grandes grupos de mídia, similares no tamanho e nos recursos 
disponíveis e que teriam condições de competir pelos mesmos recursos. Ambos os conjuntos de 
canais são comercializados pelas operadoras de forma semelhante: em geral, em pacotes 
premium, oferecidos mediante o pagamento de um valor adicional, para aqueles consumidores 
que já possuem os pacotes básico ou básico estendido. Além disso, os pacotes que incluem esses 
canais de programação são denominados pelas operadoras como Pacotes Telecine e Pacotes 
HBO e MAX70, evidenciando a força da marca desses canais. Contudo, não se pode negar que há 
um duopólio na subcategoria de filmes premium, entre o grupo Globo e Time Warner, o que 
reflete em um alto HHI: de 5003.

Já em relação aos canais de filmes e séries básicos, destaca-se que atuam nessa subcategoria 
nove grupos econômicos, dos quais quatro oferecem.um portfólio com mais de dois canais de 
programação diferentes. Os canais dessa subcategoria costumam ser oferecidos por todas as 5 
operadoras de TV por assinatura consideradas, a exceção do AMC, Sundance71 e o I.SAT72 
comercializados por apenas uma operadora.

Tabela 17 - Participação de mercado - Canais de Filmes e Séries Básico

67http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/movies reference/statement/pav-tv-movies-
decision.pdf
68 São contabilizados os canais HD e SD, mesmo quando possuem programação idêntica.
69 O que representaria um share de cerca de 20%, a medição de audiência incluísse canais de filmes e séries básicos 
e premium.
70 Destaca-se como exemplos os pacotes da operadora Oi denominados: OI TV TOTAL HBO/MAX HD e OI TV TOTAL 
TELECINE HD; os da Sky: COMBO HD HBO MAX HD e COMBO HD TELECINE e o da NET: NET TOP HD MAX + HBO HD e 
NETTOP HD MAX + TELECINE HD.
710 AMC e Sundance são oferecidos apenas pela Sky.
72 Oferecido apenas unicamente pela Oi.

34



Grupo # Canal73 Assinantes (%)
TIME WARNER 19 (CONFIDENCIAL)

GLOBO 8 (CONFIDENCIAL)
FOX 4 (CONFIDENCIAL)

VIACOM 4 (CONFIDENCIAL)
DISCOVERY LATIN AMERICA, L.L.C 2 (CONFIDENCIAL)

SYNAPSE 1 (CONFIDENCIAL)
PBI 1 (CONFIDENCIAL)

AMC NETWORKS 3 (CONFIDENCIAL)
CONCEITO A EM AUDIOVISUAL S.A. 1 (CONFIDENCIAL)

Fonte: Elaboração Própria

Em número de assinantes, o principal grupo econômico que atua nessa subcategoria é a 
Time Warner, que oferece 19 canais de programação, entre HD e SD, e possui uma participação 
de mercado de (CONFIDENCIAL). Em seguida, está o grupo Globo, com 8 canais e participação 
de mercado de (CONFIDENCIAL) e a Fox, com 4 canais e (CONFIDENCIAL) do mercado. A 
subcategoria pode ser considerada concentrada, já que apresenta um HHI de 2912.

Ao considerar as medições de audiência por canal, observa-se que os canais Fox, TNT e 
Megapix se destacam, com 17,24%, 15,80% e 14,66% de audiência respectivamente. Nesse 
contexto, pode-se dizer que não há uma concentração de audiência significativa em um único 
canal.

Gráfico 6 - Share de audiência em 2014 - Canais de filmes e séries básicos

U Fox

■ FX

■ TNT 

Space

■ Warner Channel

■ AXN

■ Cinemax

■ Sony

■ TBS

■ Megapix

■ Universal Chanel 
Própria.Fonte: Parecer do CADE n° 327/2015/CGAA5/SGA1/SG. Elaboração

No entanto, quando se observa a audiência por grupo econômico, o cenário fica mais 
parecido com o da participação de mercado, onde há a presença mais significativa de três 
grupos: a Globo, a Fox e a Time Warner. Esta última pode ser considerada líder da subcategoria, 
possuindo uma participação de cerca de 50% da audiência. É interessante ressaltar que a Fox, 
apesar de ter apenas (CONFIDENCIAL) do número de assinantes, possui 26,15% de audiência, 
estando à frente do grupo Globo nesse quesito, o que evidencia o interesse pelo canal Fox.

Gráfico 7 - Share de audiência por grupo em 2014 - Canais de filmes e séries básicos

73 São contabilizados os canais HD e SD, mesmo quando possuem programação idêntica.
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Fonte: Parecer do CADE n° 327/2015/CGAA5/SGA1/SG. Elaboração Própria.

Para além da segmentação em categorias temáticas, entende-se ser necessária uma análise 
daqueles canais de programação classificados pela Ancine como canais brasileiros de espaço 
qualificado. Isso porque, a Lei n9 12.485/2011, estabeleceu cotas para os pacotes de TV por 
assinatura, que devem conter um número mínimo de canais brasileiros de espaço qualificado, 
segundo uma proporção em relação ao total de canais de espaço qualificado dos pacotes de TV 
por assinatura.74 Considerando que a determinação legal afetou a demanda por este tipo de 
canal, a presente Nota Técnica analisará aqueles classificados nessa categoria.

Inicialmente, destaca-se que a Lei n9 12.485/2011 definiu como conteúdo de espaço 
qualificado os conteúdos audiovisuais que não podem ser classificados como: religiosos ou 
políticos, manifestações e eventos esportivos, concursos, publicidade, televendas, infomerciais, 
jogos eletrônicos, propaganda política obrigatória, conteúdo audiovisual veiculado em horário 
eleitoral gratuito, conteúdos jornalísticos e programas de auditório ancorados por 
apresentador. Os Canais de Espaço Qualificado (CEQ) são aqueles que, no horário nobre, 
veiculam majoritariamente conteúdos audiovisuais que constituam espaço qualificado. Em 
geral, os canais de programação que estão nas categorias temáticas de filmes e séries, infantil, 
documentários e variedades são classificados como CEQs.

Já o Canal Brasileiro de Espaço Qualificado (CABEQ) é aquele que cumpre os seguintes 
requisitos, cumulativamente: a) ser programado por programadora brasileira; b) veicular 
majoritariamente, no horário nobre, conteúdos audiovisuais brasileiros que constituam espaço 
qualificado75, sendo metade desses conteúdos produzidos por produtora brasileira 
independente; c) não ser objeto de acordo de exclusividade que impeça sua programadora de 
comercializar, para qualquer operadora interessada, os direitos de sua exibição ou veiculação.

O artigo 17 da Lei determinou a obrigatoriedade de que, em todos os pacotes ofertados 
pelas operadoras de TV por assinatura, para cada três CEQs, um seja CABEQ. Além disso, para 
cada três CABEQs, um deverá ser programado por uma programadora brasileira independente. 
Dos CABEQs a serem veiculados nos pacotes, ao menos dois devem ser canais super brasileiros 
(SB), ou seja, devem veicular, no mínimo, doze horas diárias de conteúdo audiovisual brasileiro 
produzido por produtora brasileira independente, sendo três em horário nobre. Destes dois 
canais SB, ao menos um deve ser programado por programadora brasileira independente que

74 Além das cotas de canais nos pacotes, foi estabelecida uma cota de programação, com a definição de um 
quantitativo de horas mínimo nos canais de espaço qualificado74 para a exibição de conteúdo nacional e nacional 
independente.
75 Como o horário nobre definido pela Lei n2 12.485/2011 possui 6 horas, os CABEQs devem veicular, pelo menos, 3 
horas diárias de conteúdo brasileiro de espaço qualificado, totalizando 21 horas semanais.
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não possua nenhum tipo de relação de controle ou coligação com concessionária de serviço de 
radiodifusão - os canais super brasileiros independentes (SBsR). A operadora estará obrigada a 
cumprir o disposto no caput até o limite de 12 (doze) canais brasileiros de espaço qualificado. A 
figura 2, apresentada abaixo, resume as cotas de canal estabelecidas pela Lei n5 12.485, de 2011. 

Figura 2 - Política de Cotas: Número de Canais Brasileiros de Espaço Qualificado

3 CEQ 1 CABEQ i 1/3 CABIEQ

JUU ' 

JÜU -/ 

JU.U

Obrigação de cumprimento 
até limite de 12 canais 

Dos CABEQs, min 2 CSBEQ*, 
sendo no min 1 CSBIEQ**

(empresa sem relaçtío com 
concessionária de radiodifusõo)

CABIEQ deve ser 
programado por 

programadora brasileira 
independente 

(em relaçtío à empacotadora e 
distribuidora)

(

1 CSBEQ = "Canal Super Brasileiro de Espaço Qualificado", o qual deve veicular no mínimo 12 horas diárias de conleúdo audiovisual 
brasileiro produzido por produtora brasileira independente, 3 das quais em horário nobre.

’* CSBIEQ = "Canal Super Brasileiro Independente de Espaço Qualificado", o qual além de cumprir os requisitos acima, é programado por 
programadora nâo tem relação de controlada, controladora ou coligada a concessionária de serviço de radiodifusão de sons e imagens.

Tendo sido apresentado o contexto legal, passa-se a discutir a rivalidade dos canais que 
compõem essa categoria. Existem 14 programadoras, pertencentes a 13 grupos econômicos, 
que ofertam 20 canais de programação, sendo que 5 deles possuem versão em HD com 
programação idêntica.

Tabela 18 - Categoria de Canais Brasileiros de Espaço Qualificado

Grupo Programadora Canal Categoria Tipo
Assinantes I

CONCEITO A Conceito A em
Audiovisual S.A. Cinebrasil TV Filmes e 

Séries SBsR (CONFIDENCIAL)

FUNDAÇÃO PADRE 
ANCHIETA

. Fundação Padre 
Anchieta Centro Paulista
de Rádio e TV Educativa

TV Rá Tim
Bum Infantil CBEQI (CONFIDENCIAL)

GAMECORP Gamecorp S/A Play TV Variedades CBEQ (CONFIDENCIAL)

Canal Brasil / Filmes e SB (CONFIDENCIAL)

GLOBO

Canal Brazil S.A.
Canal Brasil

HD
Filmes e 
Séries SB (CONFIDENCIAL)

Globosat Programadora +Globosat / Variedades CBEQ (CONFIDENCIAL)

LTDA +Globosat
HD Variedades CBEQ (CONFIDENCIAL)
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BIS /

BIS HD

GNT/

GNTHD

OFF/

OFF HD

Variedades

Variedades

Variedades

Variedades

Variedades

Variedades

CBEQ

CBEQ

CBEQ

CBEQ

CBEQ

CBEQ

(CONFIDENCIAL)

(CONFIDENCIAL)

(CONFIDENCIAL)

(CONFIDENCIAL)

(CONFIDENCIAL)

(CONFIDENCIAL)

LSAT i
Lsat Programadora e 

Produtora LTDA Mix TV Variedades CBEQI -

Mídia do Brasil
MÍDIA DO BRASIL Comunicações, Serviços ChefTV Variedades CBEQI (CONFIDENCIAL)

de Televisão LTDA

Newco Programadora e
NEWCO Produtora de Arte 1 Variedades CBEQ (CONFIDENCIAL)

Comunicação LTDA.
NOVAS MÍDIAS 

DIGITAIS
Novas Mídias Digitais 
programadora LTDA. Woohoo Esportes CBEQI (CONFIDENCIAL)

Fashion TV Variedades CBEQI (CONFIDENCIAL)

PBI - Programadora
Music Box

Brazil Variedades CBEQI (CONFIDENCIAL)
PBI Brasileira Independente 

S.A. Prime Box
Brazil

Filmes e
Séries CBEQI (CONFIDENCIAL)

Travei Box
Brazil Variedades CBEQI (CONFIDENCIAL)

SYNAPSE Synapse Programadora 
de Canais de Tv LTDA. Curta! Filmes e

Séries SBsR
i

(CONFIDENCIAL)

TUNNA Tunna Entretenimento e
Audiovisual LTDA. Fish TV Variedades CBEQI (CONFIDENCIAL)

TV METEOROLÓGICA Tv Meteorológica LTDA. Climatempo Variedades CBEQ (CONFIDENCIAL)

ZOOMOO Zoomoo Programadora 
S.A Zoomoo Infantil CBEQI (CONFIDENCIAL)

Fonte: Elaboração Própria.

Os CABEQs pertencem, em sua maioria, à categoria de variedades, contando com 13 canais, 
sendo que 4 deles possui versão em HD com programação idêntica. Os demais canais são 
classificados ou como de filmes e séries - 5 canais, ou como infantil - 2 canais. Adicionalmente, 
11 programadoras oferecem um único canal de programação. A Globosat oferece 8 canais, em 
SD e em HD. O Canal Brasil também é oferecido em SD e HD. As demais programadoras oferecem 
exclusivamente canais em SD. Dos canais dessa categoria, apenas a GNT está entre os 37 canais 
de TV por assinatura com maior audiência, contando com 0,14 pontos em 2014.

Considerando as determinações legais, os canais brasileiros de espaço qualificado não 
seriam necessariamente rivais entre si, uma vez que as cotas foram estabelecidas em 4
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categorias: CABEQs, CABEQIs, SB e SBsR. Contudo, o fato de diversos canais serem classificados 
em mais de uma categoria permite que haja maior rivalidade entre os canais. 0 gráfico abaixo 
apresenta a lista dos CBEQs credenciados, em cada uma dessas subcategorias, segundo a 
classificação da Ancine de abril de 2015.

' I . ' .

Já quanto a distribuição de assinantes por grupo econômico, observa-se forte liderança da 
Globo, que conta com (CONFIDENCIAL) do mercado. Em seguida, está a PBI, com 
(CONFIDENCIAL) e a Gamecorp e Tunna, com (CONFIDENCIAL).

I
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Tabela 19 - Participação de mercado - CABEQs

Grupo # Canais76 Assinantes (%)

GLOBO 10 (CONFIDENCIAL)
PBI 4 (CONFIDENCIAL)

GAMECORP 1 (CONFIDENCIAL)
TUNNA 1 (CONFIDENCIAL)
NEWCO 1 (CONFIDENCIAL)

NOVAS MÍDIAS DIGITAIS 1 (CONFIDENCIAL)
FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA 1 (CONFIDENCIAL)

SYNAPSE 1 (CONFIDENCIAL)
CONCEITO A 1 (CONFIDENCIAL)

ZOOMOO 1 (CONFIDENCIAL)
MÍDIA DO BRASIL 1 (CONFIDENCIAL)

TV METEOROLÓGICA 1 (CONFIDENCIAL)
LSAT 1 -

Fonte: Elaboração Própria
Quanto à presença dos canais de programação nos pacotes da TV por assinatura, observa- 

se que diversos canais não são oferecidos por todas as 5 operadoras consideradas.77 6 canais 
são comercializados apenas por uma única operadora, quais sejam: o ChefTV78, o Cinebrasil TV, 
o Zoomoo79, o Music Box Brazil, o Fashion TV e Travei Box Brazil. O Fish TV80 e o Prime Box Brazil81 
são ofertados por apenas duas. Os demais canais contam com uma maior presença: o Curta! 
não é ofertado apenas pela Sky, enquanto que o Mix TV não é ofertado pela GVT. De todos os 
canais, 10 são oferecidos por todas as operadoras, quais sejam: o Arte 1, o Play TV, o TV Rá Tim 
Bum, o Woohoo e os canais do grupo Globo.

3.1.1. Avaliação final

O Quadro 1 apresenta um resumo dos principais fatores que afetam a rivalidade no mercado 
de programação, os quais devem ser avaliados de forma conjunta para se obter o resultado da 
análise quanto à intensidade da rivalidade.

Quadro 1 - Intensidade da Rivalidade no Mercado de Programação no Brasil

DETERMINANTES DE MAIOR 
RIVALIDADE ANÁLISE PARA O MERCADO DE PROGRAMAÇÃO

76 São contabilizados os canais HD e SD, mesmo quando possuem programação idêntica.
77 Quais sejam: OI TV, Net, Sky, GVT, CTBC
78 Ofertado pela OI, no pacote de entrada;
79 Ofertado pela Sky
80 Oferecido pela GVT e pela CTBC no pacote básico.
81 Ofertado pela NET e pela GVT
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CONCORRENTES
NUMEROSOS OU
EQUILIBRADOS

A existência de concorrentes equilibrados implica em uma maior rivalidade na categoria, 
principalmente se ela contar com um grande número de players. Nesse contexto, destaca-se 
que a categoria de notícias, de documentários e filmes e séries premium possuem um baixo 
número de concorrentes, contudo, são equilibrados pois pertecem a grupos econômicos 
consolidados e podem ter acesso aos mesmos insumos. Apenas na subcategoria de canais de 
notícias nacionais há uma assimetria entre o grupo Globo e Newco. Já na categoria de canais 
de esporte está presente um número médio de concorrentes, equilibrados quanto ao porte 
dos grupos econômicos a que estão associados, à exceção do grupo Newco. Por fim, nas 
categorias de canais infantis, filmes e séries básicos e variedades há um grande número grupos 
econômicos. Contudo parte deles estão na franja de mercado, não oferecendo rivalidade 
efetiva.

IMPORTÂNCIA DA MARCA

A presença de assimetria de informação associada à incerteza sobre a qualidade e variedade 
do conteúdo audiovisual veiculado nos diferentes canais de programação faz com que a 
reputação de um dado canal e, portanto, sua marca, seja um indicador do serviço por ele 
ofertado. Uma marca forte auxilia a empresa a atrair público, a criar reputação de um canal e 
a fidelizar a audiência, podendo, inclusive, permitir que a programadora seja capaz de precificar 
sua programação a preços maiores, sem perder atratividade para o público. A marca é 
importante em todas as categorias analisadas, o que limita a rivalidade entre os agentes do 
mercado.

DIFERENCIAÇÃO DO 
PRODUTO

Há uma forte diferenciação no mercado de programação. Além de ser possível identificar 
diferentes tipos de gênero de canais, o que justifica a segmentação destes em categorias 
temáticas, pode estar presente grande diferenciação entre os canais dentro de uma mesma 
categoria e subcategoria. Nesse sentido, entende-se que o conteúdo jornalístico nacional é 
bastante homogêneo. Já o conteúdo jornalístico internacional não, pois veiculam notícias sobre 
países distintos, em línguas diferentes e, portanto, retratam diferentes realidades. Há também 
uma grande diferenciação entre os canais de esporte, que oferecem programação ao vivo de 
campeonatos esportivos que possuem distintos apelos à audiência; e de variedades, pois 
atendem a diferentes públicos-alvos e por vezes são segmentados por faixa etária. As 
categorias de canais infantis, filmes e séries básicos e documentários também possuem esta 
característica, contudo em uma intensidade menor, apresentando diferenciação média. Por 
fim, a categoria de canais de filmes e séries premium também pode ser considerada mais 
homogênea, pois os grupos econômicos costumam ofertar um portfólio de canais de 
programação com perfil semelhante, embora não idêntico.

INTERESSE DO CONSUMIDOR 
PELO CONTEÚDO

0 interesse do consumidor por determinado conteúdo varia tanto entre as categorias 
temáticas de canais (esportes x infantil, por exemplo), como dentro de uma mesma categoria, 
o que afeta a demanda por determinados conteúdos para a oferta de pacotes. Quanto maior o 
interesse do consumidor pelo conteúdo, maior é a possibilidade de os concorrentes 
influenciarem as condições negociais e, portanto, menor a rivalidade.

As categorias com maior atratividade para a audiência são a de canais infantis, filmes e séries 
premium e os esportivos, em especial, a transmissão de campeonatos de futebol ao vivo. Já os 
canais de notícias internacionais parecem atrair pouco a atenção do público, sendo mais de 
nicho. Apesar de não poderem ser considerados de nicho, a categoria de variedades também 
parece ser de menor interesse do consumidor, já que apesar de contar com 23% dos assinantes, 
possuem apènas 11% da audiência. Por fim, as categorias de filmes e séries básicos e 
documentários parece atrair interesse mediano da audiência.

CONCENTRAÇÃO DE 
MERCADO

Quanto maior o HHI, maior é a concentração no mercado e, portanto, menor é a rivalidade 
encontrada. 0 valor de referência para mercados concentrados, segundo jurisprudência do 
Cade, é acima de um HHI de 1800. Considerando que o HHI da categoria infantil ficou abaixo 
do valor de referência, enquanto que o de variedades apresentou um valor próximo a ele,
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CUSTO DE TROCA ENTRE Tendem a ser relevantes, a depender da diferenciação de produtos presente em cada categoria. 
PRODUTOS DA Contudo, esse critério será analisado de forma detalhada na seção que trata sobre ameaça de

CONCORRÊNCIA entrada de novas empresas
Fonte: Elaboração Própria 1

entende-se que apresentam maior rivalidade. As demais categorias apresentaram valores
maiores do que 2.900, o que pode ser considerado como concentração alta. Contudo, se fosse
utilizado o valor de referência da Anatel, 440082, apenas as categorias de notícias e de filmes e
premium seriam muito concentradas, pois apresentam concentração maior do que 5.000.

Para facilitar a análise, o Quadro 2 apresenta os resultados da intensidade de rivalidade de 
cada um dos fatores segmentados por categoria temática de canais de programação.

82 O valor de referência utilizado pela Anatel para análise concorrencial assume a presença de três prestadores de 
serviços com no mínimo 20% de participação de mercado - o que, no setor de telecomunicações, pode ser assumido 
como um mercado onde há competição.
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Quadro 2: Intensidade da Rivalidade no Mercado de Programação no Brasil: Resultado por categoria

DETERMINANTES DE
RIVALIDADE

(quanto maior...)

RESULTADO DA ANÁLISE 
(Intensidade da ameaça)

NOTÍCIAS DOCUMENTÁRIOS INFANTIL ESPORTES VARIEDADES FILMES & SÉRIES
Nacional Internacional Premium Básico

NÚMERO DE 0 0 0 • © • 0 •
CONCORRENTES
Quantidade de empresas

8concorrentes O

EQUILÍBRIO ENTRE OS 
CONCORRENTES © • • © © © • ©
IMPORTÂNCIA DA MARCA 0 0 0 0 0 0 0 0

DIFERENCIAÇÃO DE
PRODUTO • © © © 0 0 • ©

O
INTERESSE DO CONSUMIDOR 
PELO CONTEÚDO © • © 0 (Transmissões ao vivo)

©
(Demais conteúdos)

• 0 ©

CONCENTRAÇÃO 0 0 © • © • 0 ©
HHI 5174 5846 3343 1745 3314 2052 5003 2912

Legenda = rivalidade baixa; 'o' = rivalidade média; ” = rivalidade alta;
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Da análise da Tabela 20, por fim, observa-se os principais canais de programação de cada 
categoria. Algumas categorias contam com mais de dois canais líderes, o que indica, também, 
maior rivalidade entre os grupos que ofertam canais de programação.

Tabela 20 - Canais Líderes por categoria

NOTÍCIAS DOCUMENTÁRIOS INFANTIL ESPORTES VARIEDADES FILMES & SÉRIES

Nac. Int. Premium Básico

discovery Mds-

home&heallh

.Discovery
CHANNEL^'

rVEMS

TELE
CIHE

MULTI1433^^*1 SHOW

FOX

MEGAPIX

©□
 NATIONAL 
GEOGRAPHIC

SN
I:' !

HISTORY

Fonte: Elaboração Própria

Nesse contexto, entende-se que as categorias de canais de conteúdo infantil, variedades e 
documentários apresentam alta rivalidade, enquanto que a de filmes e séries premium e canais 
de notícias nacional, baixa rivalidade.

Apesar de ser de grande interesse da audiência, a categoria de canais infantis conta com 
uma baixa concentração, com HHI de 1745. Além disso, estão presentes oito grupos econômicos, 
dos quais três compartilham a liderança de audiência e número de assinantes. Possuem assim 
condições competitivas equilibradas, já que fazem parte de grandes grupos internacionais de 
mídia e possuem marcas fortes.

A categoria de variedades, por sua vez, apresenta grande diferenciação entre os canais, com 
dois canais líderes pertencentes ao mesmo grupo econômico. Contudo, conta com um HHI 
relativamente baixo, de 2052, e um grande número de players (14). O baixo interesse da 
audiência pelos canais veiculados também aumenta a intensidade da rivalidade observada.

Já a categoria de documentários possui um HHI relativamente alto, de 3343, e um baixo 
número de empresas (4). No entanto, três grupos econômicos compartilham a liderança da 
categoria quando se considera o número de assinantes, contando com marcas importantes, 
além de acesso a recursos semelhantes, o que aumenta a rivalidade entre as empresas. Além 
disso, não contam com um significativo interesse da audiência.

Os canais de notícias internacionais, apesar de apresentarem diversos indicadores de baixa 
rivalidade, como alto HHI, baixo número de grupos econômicos e uma relativa diferenciação 
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entre o conteúdo veiculado pelos canais, não levantam preocupações para as agências 
reguladoras, pois são canais de nicho. Dessa forma, dificilmente conseguiríam impor preços, pois 
atraem um pequeno interesse da audiência. Além disso, há um equilíbrio entre os players, que 
fazem parte de grupos internacionais de mídia e possuem marcas fortes.

Os canais da categoria de esportes atraem grande interesse da audiência, manifestada nas 
assinaturas de pay-per-view e índices de audiência, principalmente quando veiculam eventos ao 
vivo de campeonatos de futebol com a participação de times nacionais. Essa categoria apresenta 
uma alta diferenciação entre os canais, pois os direitos de transmissão dos campeonatos 
nacionais estão concentrados no grupo líder, Globo, o que se reflete em um significativo share 
de audiência (70%). Dessa forma, o canal SportTV é muito relevante dentro dessa categoria, 
sofrendo menor rivalidade. Contudo, há rivalidade entre os demais grupos econômicos que 
oferecem canais esportivos, com foco em eventos internacionais, com ou sem participação de 
times nacionais.

Já a categoria de filmes e séries básicos apresentam uma rivalidade média. Por um lado, há 
um número considerável de grupos econômicos (9) que oferecem canais nessa categoria, sendo 
que três deles possuem marcas fortes e grande audiência. Por outro, o grupo líder, Time Warner, 
conta com 46% do mercado e pode-se considerar que diversos players estão na franja de 
mercado não sendo capaz de oferecer rivalidade efetiva. Além disso, conta com o interesse da 
audiência e uma diferenciação média entre os canais de programação.

Os canais de filmes e séries premium, por sua vez, apresentam baixa rivalidade. Há apenas 
dois grupos nessa categoria, o que reflete em um HHI de 5003. Apesar de serem bem 
equilibrados, já que pertecem a grandes grupos de mídia e contam com marcas fortes, atraem 
grande interesse do consumidor, o que pode dificultar a resposta das operadoras a eventuais 
aumentos de preço dos canais dessa categoria.

Os canais de notícias nacionais, por fim, apresentam baixa rivalidade, contando com o 
maior HHI entre as categorias, de 5174. Somado a isso, no contexto da Lei n9 12.485/11, se uma 
operadora decidir oferecer um canal jornalístico em determinado pacote, deverá, 
obrigatoriamente, contratar os dois grupos econômicos que atuam na categoria, devido à 
ausência de um terceiro. Dessa forma, o grupo Globo e Newco deixam de competir pelo acesso 
à base de assinantes das operadoras, competindo apenas pela audiência.

3.2 AMEAÇA DE ENTRADA DE NOVAS EMPRESAS

Entrantes normalmente trazem consigo novas competências, o desejo por ganhar mercado 
(market share) e, frequentemente, recursos substanciais. Resultados dessa entrada, ou mesmo 
apenas a ameaça dela, podem ser observados pela redução de preços, incremento de custos 
para as empresas já participantes do mercado e redução da lucratividade.

/
A presença ou não de alguns fatores devem ser analisados para avaliar a ameaça de entrada 

de novas empresas no mercado de programação de canais para a TV por assinatura, quais sejam:

• Economias de escala e de escopo;
• Diferenciação de produto;
• Restrição de acesso ao licenciamento de direitos de conteúdos audiovisuais;
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• Capital necessário;
• Custos de troca;
• Facilidade de acesso aos subsídios governamentais.

A seguir, cada um destes pontos será analisado para o mercado de programação.

Do ponto de vista das economias de escala e de escopo, destaca-se que o mercado de 
programação apresenta fortes ganhos de escala, principalmente devido à forma em que o 
conteúdo audiovisual é produzido e consumido. A produção de conteúdo televisivo caracteriza- 
se pela presença de altos custos iniciais.83 Contudo, uma vez que a "primeira cópia" de dado 
programa de televisão foi realizada, o custo de ofertar o produto para um consumidor adicional 
é muito baixo ou desprezível, pois o produto midiático trata-se de um bem não-rival, já que seu 
consumo por determinada pessoa não reduz a quantidade disponível desse bem para outros 
indivíduos. Portanto, o recurso despendido em produzir e/ou adquirir conteúdo, assim como 
em elaborar a grade de programação de um dado canal é pouco ou em nada afetado pela 
audiência que o canal obtiver. Logo, quanto maior o número de assinantes que dada 
programadora possui, menor será o custo médio por assinante incorrido para a aquisição de 
direitos de transmissão.

Além disso, é comum uma mesma programadora ofertar mais de um tipo de canal, os quais 
por vezes se enquadram em diferentes perfis de público e programação.84 A estratégia de criar 
portfólios de canais de programação está associada a ganhos de eficiência uma vez que resulta 
em uma diversificação de risco e uma melhor capacidade de personalizar o conteúdo veiculado. 
Por um lado, possuir um portfólio de canais é uma estratégia para ampliar a exposição dos 
conteúdos audiovisuais a um grupo maior de indivíduos, aumentando a probabilidade de que 
algum elemento da programação seja bem-sucedido, tornando-se um 'hit'.85 Nesse caso, a 
programadora poderá utilizar a receita advinda dos canais que veiculam os 'hits' para subsidiar 
a co-produção de novos conteúdos ou contrabalançar aqueles canais de programação 
deficitários, permitindo a disseminação do risco inerente à atividade de programação. Por outro 
lado, disponibilizar um maior número de canais permite que a programadora explore ganhos de 
escopo da atividade86, advindos, principalmente, da possibilidade de um produto criado para 
um mercado ser reformatado e vendido para outro.87

As economias de escala e escopo figuram como barreiras importantes à entrada, assim 
como condicionantes de rivalidade relevantes, em favor, justamente das firmas com maiores 
participações de mercado. As programadoras com grande número de assinantes e maior 
portfólio de canais estão melhor posicionadas para investir na aquisição de conteúdos mais

83 Isso porque, utiliza-se intensivamente capital especializado: físico, como câmeras fotográficas e de filmagem, 
estúdios, e equipamentos de edição; e humano, roteiristas, diretores de arte, atores, os quais devem ser capazes de 
criar obras audiovisuais percebidas pelo público como opção de entretenimento e informação.
8446% das programadoras que atuam no Brasil oferecem mais de um tipo de canal no mercado de TV por assinatura. 
Dentre elas, a Globosat, com 37 canais; a Brasil Distribution, com 22 e a Turner e Discovery, com 19 e 16, 
respectivamente.
85 DOYLE, Gillian. Understanding Media Economics. London: Sage Publications. 2002.
85 Segundo o Guia de Análise de Atos de Concentração Horizontais, do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, 
as economias de escopo são "economias derivadas da produção conjunta de dois ou mais bens"; são "reduções nos 
custos médios derivadas da produção conjunta de bens distintos, dados os preços dos insumos"
87 DOYLE, Gillian. Understanding Media Economics. London: Sage Publications. 2002.
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diversificados e de maior qualidade, já que os custos incorridos serão diluídos por sua extensa 
base de assinantes. Além disso, estão aptas a dividir os riscos de sucesso ou fracasso de dado 
conteúdo ao programar um número maior de títulos e gêneros.88

Como já discutido anteriormente, o mercado de programação apresenta significativa 
diferenciação de produtos. Mesmo quando há segmentação temática dos canais de 
programação, é possível observar a diferenciação na percepção do consumidor sobre a 
atratividade dos conteúdos ofertados de mesmo gênero, que é reforçada pela existência de 
marcas fortes. A necessidade de significativo investimento em marca, os quais são considerados 
custos irrecuperáveis, pode dificultar o posicionamento de novos canais no mercado de TV por 
assinatura, principalmente quando estes são programados por uma empresa sem tradição. De 
fato, a importância de possuir uma marca consolidada no mercado é refletida nas estratégias de 
lançamento de novos canais adotada por algumas programadoras, que estendem a marca 
famosa e a reputação do canal original para o novo canal, como forma de promovê-lo. A 
estratégia de "extensão de marca" auxilia a empresa a diminuir o custo de promoção do novo 
canal e torna mais provável que sua entrada no mercado seja bem-sucedida.89 Neste ponto, 
pode-se citar como exemplo a programadora internacional Discovery Networks, especializada 
na exibição de documentários, originalmente focados em natureza e que, ao longo do tempo, 
passou a exibir conteúdo bastante diversificado, indo do mercado infantil às séries de ficção 
policiais. Quase todos incluem a expressão "Discovery", o que deixa claro a sua origem comum.

A diferenciação de produto e a existência de marcas fortes, como será discutido 
posteriormente, podem resultar na existência de assinantes fiéis a deterrViinados canais de 
programação, aumentando o custo de troca e as vantagens competitivas das firmas já 
estabelecidas em relação à entrante. As primeiras já amortizaram uma parte significativa dos 
custos irrecuperáveis incorridos com equipamentos, desenvolvimento de produtos e outros 
vários e, portanto, são mais capazes, a princípio, de ofertar seus canais de maior qualidade por 
um preço inferior.

Dessa forma, a existência tanto de economias de escala e de escopo, quanto a forte 
diferenciação entre os canais de programação representam significativas barreiras à entrada de 
novas programadoras, principalmente àquelas que não participam de grandes grupos de mídia, 
sejam eles nacionais ou internacionais. Dessa forma, é mais provável que os canais entrantes 
bem-sucedidos sejam aqueles já pertencentes a programadoras estabelecidas, que decidem 
oferecer um portfólio maior em uma nova categoria temática, ou naquela que atua como 
incumbente.

Já em relação aos direitos de transmissão de conteúdo e o capital necessário para a entrada, 
é importante ressaltar que o sucesso de um canal de programação entrante no mercado de TV 
por assinatura está condicionado à habilidade de a programadora conseguir adquirir conteúdos 
que atendam aos interesses da audiência e de diferenciar sua programação da dos canais 
incumbentes.90 Assim, para avaliar a possibilidade de a entrada de um concorrente limitar o 
exercício de poder de mercado de uma programadora estabelecida, faz-se necessário identificar 
se há restrição de oferta de conteúdo, para algum perfil de canal de programação.

88 DOYLE, Gillian. Understanding Media Economics. London: Sage Publications. 2002.
89 Zeng, Fanbin. Wang Han. "Brand-Building of Pay TV Channel". Business and Management Research Vol. 1, No. 3; 
2012. Disponível em: http://www.sciedu.ca/iournal/index.php/bmr/article/viewFile/1547/815.
90 OCDE, Policy Roundtables: Competition Issues in Television and Broadcasting, 2013. p. 22
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Nesse contexto, entende-se que conteúdos especializados e de grande atratividade para o 
público, em particular, filmes e séries premium e alguns eventos esportivos, merecem especial 
atenção. Isso porque, a oferta limitada, muitas vezes de forma exclusiva, de filmes blockbusters 
e jogos ao vivo de esportes populares pode representar gargalos nas categorias de canais de 
programação de filmes e séries e de esportes.91 Os demais conteúdos, como notícias, 
entretenimento, e etc apresentariam menor restrição na oferta, o que tornaria a entrada nos 
canais básicos dos diversos gêneros de programação menos problemática.

Na categoria de esportes, os insumos utilizados por uma programadora para produzir um 
canal esportivo são bastante distintos dos demais canais e demandam uma quantidade maior 
de recursos para a sua produção.92 É fundamental para a produção de um canal especializado 
em programação esportiva adquirir os direitos de transmissão de eventos esportivos, seja 
diretamente dos organizadores dos eventos, seja de terceiros, que adquirem alguns direitos de 
transmissão para repassá-los a programadoras de canais de TV por assinatura ou redes de 
televisão aberta. Além disso, faz-se necessária a contratação de pessoal especializado em 
esportes para a locução e comentários de cada esporte.

As barreiras à aquisição de direitos de transmissão esportivos estão associadas ao tipo de 
canal de esportes em questão. De fato, uma programadora pode adotar a estratégia de entrar 
no mercado com canais de esportes de nicho, adquirindo direitos de modalidades esportivas de 
menor interesse para o público; ou com canais de esportes populares. Neste caso, é necessário 
adquirir um portfólio de conteúdo esportivo que atraia um grande número de assinantes.93 
Como discutido anteriormente, os eventos e campeonatos esportivos cuja aquisição do 
licenciamento é chave para o público costuma variar de país para país, sendo o futebol o esporte 
de maior apelo no Brasil.94 Nessa modalidade, as negociações dos direitos são realizadas entre 
as programadoras e times de futebol, individualmente ou em associação, para as diferentes 
plataformas: TV aberta, TV por assinatura, pay-per-view e internet, e representam significativas 
barreiras à entrada, uma vez que os valores cobrados pelos direitos de transmissão são bastante 
altos, principalmente para os eventos nacionais.

Apesar de os contratos serem confidenciais95, analisando os balanços financeiros dos clubes 
brasileiros, o estudo da BDO RSC estima que, em 2013, o Corinthians e o Flamengo ganharam 
R$ 102,5 milhões e R$ 110,9 milhões, pelos direitos de transmissão na TV. Já o Palmeiras, São 
Paulo e Atlético Mineiro R$ 76,3 milhões, R$ 72,3 milhões, R$ 71,3 milhões, respectivamente. 
Segundo a metodologia utilizada, esses valores provavelmente incluem TV aberta e TV por 
assinatura, sendo, possivelmente, supra estimados para avaliar a entrada em um único 
segmento. Contudo, as cifras são suficientemente altas para indicar que é significativo o

91 European Comission, Practice of defining markets in the media sector, 2003. Acesso em: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/documents/chapter 1 ec.pdf
92 Parecer da SEAE no Processo Administrativo n208012.003048/2001-31.
93 Parecer apresentado em resposta à consulta do Ofcom pela Sky: "Barriers to Entry at the Channel Provider Levei". 
Acesso em:
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/market invest pavtv/responses/skv annex3.pdf

94 No Reino Unido, o principal campeonato esportivo é o de futebol, organizado pela Football Association Premier 
League (FAPL). Já nos EUA, destacam-se os campeonatos de futebol americano organizado pela National Football 
League (NFL) e de basquete, da National Basketball Association (NBA).
95 Valor das marcas dos clubes brasileiros finanças dos clubes, 2014. BDO RSC. Acesso em: 
http://www.bdobrazil.com.br/pt/PDFs/Estudos Zipados/Valor das Marcas 2014 2.pdf
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investimento necessário para um canal de esportes popular entrar no mercado de TV por 
assinatura.

Além disso, uma programadora entrante teria que competir pelos direitos com um playerjá 
consolidado e com grande número de assinantes, o grupo Globo. É interessante observar que a 
decisão de entrada de uma firma na disputa pelo conteúdo costuma ter como efeito o aumento 
do seu valor, uma vez que a incumbente pode decidir fazer uma contraoferta. Empresas 
estabelecidas costumam ter maiores condições de sustentar uma disputa do que os entrantes.96

Figura 3 - Cotas de TV-Em R$ milhões
I
■ 2013 2012

Fonte: BDO

Nesse contexto, é comum observar que os canais entrantes nessa categoria buscam evitar 
a competição com firmas estabelecidas, através da aquisição dos direitos de transmissão menos 
centrais. Este foi o caso da Fox Sports e do Esporte Interativo (agora chamado El MAXX), que 
quando entraram no mercado de TV por assinatura brasileiro, preferiram se especializar em 
eventos esportivos "pan-regionais" e internacionais e, assim, não competir com a Globosat na 
aquisição de direitos esportivos nacionais. A Fox Sports, por exemplo, adquiriu em 2011 os 
direitos da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. E o Esporte Interativo 
adquiriu os direitos de uma relevante competição do futebol europeu, a Liga dos Campeões.97 
Assim, as barreiras para a entrada de canais esportivos populares com foco em transmissão de 
eventos internacionais são menores do que para os eventos nacionais, mas continuam sendo 
altas, uma vez que também exige altos investimentos, sendo pouco provável que uma 
programadora que não faça parte de um grupo de mídia consolidado seja capaz de fazê-lo.

Já em relação à categoria de filmes e séries, em geral, são considerados como conteúdo 
premium os filmes recentes produzidos pelos grandes estúdios de Hollywood como Universal,

96 http://www.ofcom.org.uk/static/archive/oftel/publications/oftel response/pavtv/section2.htm
97http://torcedores.com/noticias/2014/ll/confira-de-quem-sao-os-direitos-de-transmissao-dos-principais-
campeonatos-de-futebol-mundo
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Warner Bros, Paramount, Sony, Buena Vista (Walt Disney), T.C. Fox, MGM e DreamWorks.98 * Isso 
porque, costumam ser filmes que atraem grande público para os cinemas e sua exibição na TV 
por assinatura em uma curta janela de tempo torna os canais de programação mais atrativos 
para os consumidores. No entanto, a existência de um limitado portfólio de conteúdo com essas 
características faz com que a aquisição dos direitos de exibição desses tipos de filmes seja 
considerada como barreira à entrada nessa categoria.

Partindo do pressuposto de que filmes com público nos cinemas maior de 500 mil seriam 
filmes premium, para avaliar possíveis restrições de disponibilidade de conteúdo no Brasil, 
observou-se o mercado de exibição brasileiro, nos anos de 2012 a 2014. Em média, 50 filmes 
dos grandes estúdios de Hollywood atingiram um público maior do que 500.000 bilhetes, o que 
representa cerca de 15% do total de filmes lançados nos cinemas. Mesmo quando incluímos os 
filmes brasileiros de grande bilheteria, que podem ser considerados conteúdo premium devido 
à sua popularidade no mercado nacional, o cenário não se altera: uma média de 65 filmes, 
representando 18% do total."

Gráfico 9 - Porcentagem de filmes premium brasileiros e americanos lançados por ano

Fonte: Sadis/Ancine. Elaboração Própria

Em geral, os direitos de exibição dos filmes premium costumam ter um preço de aquisição 
maior, não apenas porque esse tipo de conteúdo tem maior capacidade de atrair o interesse do 
público, mas também porque há uma menor oferta desse tipo de produto audiovisual e porque 
ele costuma ter maior custo de produção. O mesmo se observa para as séries de TV populares 
e inéditas na TV por assinatura consideradas como conteúdo premium, uma vez que costumam 
envolver altos custos de produção e, consequentemente, impactam os valores de licenciamento 
para as programadoras.100 Além disso, muitas são co-produzidas pelas programadoras, que em 
troca recebem os direitos de exibição com exclusividade por determinado período de tempo.

98http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/movies reference/statement/pav-tv-movies- 
decision.pdf:http://wiredspace.wits.ac.za/bitstream/handle/10539/13634/MMICTPR RESEARCH REPORT FINAL.pd
f?sequence=l

/" Fonte: Ancine, Observatório do Audiovisual (OCA), Dados de Mercado - filmes e bilheteria, 
http://oca.ancine.gov.br/filmes bilheterias.htm
100 Estima-se que o seriado Game of Thrones custou em média, por episódio, cerca de US$ 6,5 milhões. Roma, por 
sua vez, teria custado mais de US$ 8 milhões. Mad Men, teria custado cerca de US$ 2,5 milhões por episódio.
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Considerando que uma programadora deve adquirir uma grande quantidade de direitos de 
exibição de filmes e séries premium para conseguir entrar nessa subcategoria, entende-se que 
a entrada é difícil.101

Destaca-se, ainda, que o mercado de programação de canais para a TV por assinatura é 
marcado por custos de troca de diferentes naturezas. A própria diferenciação de produtos, 
refletida no formato dos conteúdos audiovisuais e na percepção do consumidor quanto à marca 
e à qualidade, faz com que consumidores se identifiquem e sejam leais a determinados canais.102 
Tal fato aumenta o custo de troca, pois a substituição de um canal de programação por outro 
entrante em determinado pacote de TV por assinatura pode desagradar os assinantes fiéis 
àquele canal, afetando a competitividade da operadora, principalmente se for um canal com 
grande audiência. Assim, é comum que um canal entrante seja acrescido a um pacote sem que 
haja, necessariamente, a retirada de um canal previamente comercializado. Contudo, as 
operadoras têm um orçamento para contratação de programação máximo, acima do qual não 
seria lucrativa sua atividade, o que limita o número de canais com programação parecida que 
pretendem carregar e, principalmente, o valor que estão dispostas a pagar.

Além disso, da análise dos contratos entre programadoras e operadoras103, observa-se a 
adoção por parte de algumas empresas de estratégias que, em alguns casos, podem aumentar 
ainda mais os custos de troca, dificultando a entrada de programadoras de menor porte no 
mercado, como: a venda conjunta de um grupo de canais e a imposição de limitações na oferta 
de canais de outras programadoras.

Com relação à venda conjunta de canais, é comum observar que o portfólio de uma 
programadora seja composto por canais reconhecidamente pouco atrativos e por canais 
indispensáveis para que a operadora possa oferecer um pacote de canais atrativo para o 
consumidor final. Se a única opção da operadora é adquirir todos os canais, conjuntamente, a 
programadora tem a possibilidade de repassar a maior disposição a pagar da operadora para 
aquisição dos canais indispensáveis, por sua força da marca e/ou da programação de maior 
qualidade, para os demais canais que oferta, aumentando seu poder de barganha e conseguindo 
receber um maior valor médio para seus canais, do que conseguiría se os vendesse 
separadamente. Se a venda conjunta de canais é realizada por uma empresa que possui um 
portfólio com canais que atendem diferentes nichos de mercado, tal estratégia pode possibilitar 
a proteção dos canais menos atrativos de uma eventual concorrência com outra programadora. 
Essa prática acaba elevando as barreiras à entrada para programadoras de menor porte, uma 
vez que a operadora terá menos recursos disponíveis, o que pode limitar sua viabilidade no 
mercado.

Além da venda conjunta, é comum observar a imposição de limitações na oferta de canais 
concorrentes por parte de programadoras estabelecidas. As cláusulas contratuais associadas a 
essa prática costumam variar entre si, mas em geral, determinam que se a operadora decidir 
incluir um canal a mais em determinado pacote, deve disponibilizar espaço nesse mesmo pacote 
para que a incumbente inclua um canal adicional de mesmo gênero. Ou ainda, a operadora só

101 Fonte: http.7Zstakeholders.ofcom.orE.uk/binaries/consultations/movies reference/responses/virgin-media.pdf
102 Fonte: http://www.robertpicard.net/PDFFiles/managingcompetition.pdf
103 A existência desse tipo de prática foi identificada na análise dos contratos de licenciamento de canais entre 
programadoras e operadoras, constantes na Superintendência de Registro da Ancine. Ao todo, tem-se 32 contratos 
de programadoras, sendo que: 25 são com a Oi; 24, com a GVT, 12 com a CTBC, 20 com a Embratel, 22 com a NET e 
22 com a Sky.
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pode colocar um canal concorrente no pacote se o canal da incumbente já for oferecido naquele 
pacote. Assim, para uma operadora incluir um canal entrante em determinado pacote, terá que 
oferecer um canal adicional da programadora estabelecida para os seus assinantes, o que pode 
limitar a viabilidade financeira de novas contratações.

Por fim, quanto a subsídios governamentais para a produção de conteúdo audiovisual 
nacional, verifica-se que um volume significativo de recursos financeiros tem sido 
disponibilizado por meio de diversos mecanismos de fomento da Ancine. Destaca-se, nesse 
contexto, o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A promulgação da Lei 12.485/2011 estabeleceu 
novas fontes de recolhimento de valores para o abastecimento do FSA por conta de aportes a 
partir do setor de telecomunicações, aumentando-o significativamenté em termos de dotação 
orçamentária, conforme pode-se observar da análise da Tabela 21.

Tabela 21 - Dotações orçamentárias

Ano Arrecadação* ORÇAMENTO FSA

LOA Crédito
Suplementar

Orçamento
Total

2007 91.643.737 37.963.007 0 37.963.007

2008 165.695.606 56.160 628 0 56.160.628

2009 154.548.183 97.825.804 0 97.825.804

2010 62.991.467 63.437.792 0 63.437.792

2011 226.533.061 126.305.011 90.000.000 216.305.011

2012 811.026.934 112.360.348 450.000.000 562.360.348

2013 832.352.283 869.997.525 120.000.000 989.997.525

• 2013 até junho

Fonte: Ancine

Nesse contexto, observa-se da análise das Tabelas 22 e 23 um aumento de recursos 
disponibilizados e concedidos para projetos voltados para a TV por assinatura, seja na linha de 
"Produção TV - produtora", seja na linha de "Produção TV - programadora". No entanto, o foco 
da Ancine é no desenvolvimento de conteúdos audiovisuais brasileiros de espaço qualificado. 
Dessa forma, apenas as categorias de canais que veiculam esse tipo de conteúdo são favorecidos 
pela política pública.

Tabela 22 - Valores disponibilizados para as Linhas de Ação de produção e distribuição
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Valor Disponibilizado
t

Ação / ano 2008/09 2009/10 2010/11 2012/13“ 2013/14*** Total

Produção Cinematográfica (Linha A) A 15.000.000 39.262.606 34.000.000 50.000.000 30.000.000 168.262.606

Produção Cinematográfica - A2
complementação

12.589.686 30.000.000 42.589.686

Produção Cinematográfica - inovação de A3 
linguagem

20.000.000 20.000.000

Produção Cinematográfica - via C 10.000.000
distribuidora (Linha C)

22.500.000 25.000.000 50.000.000 110.000.000 217.500.000

Distribuição cinematográfica (Linha D) D 5.000.000 7.500.000 5.000.000 950.112 10.000.000 28.450.112

Produção TV - produtora (Linha B) B 7.000.000 17.757.261 20.000.000 91.460.202 100.000.000 236.217.463

Produção TV - programadora B2 60.000.000 60.000.000

Desenvolvimento - Núcleos criativos 18.000.000 18.000.000

Desenvolvimento - Projetos 5.000.000 5.000.000

Desenvolvimento - Projetos via 
laboratórios

10.000.000 10.000.000

Suporte Automático 40.000.000 40.000.000

Suplementação Regional 80.000.000 80.000.000

Cinema Perto de Você (■) 35.000.000 . 35.000.000

Total 37.000.000 87.019.8S7 84.000.000 205.000.000 548.000.000 961.019.867

(•) Dos recursos orçamentários de 2013, foram destacados RS 35 milhões para o Programa Cinema Perto de Você, cujo valor total previsto é de até RS 
300 milhões de reais para crédito e Investimento e RS 146 milhões para digitalização do parque exibldor.

(") Houve remanejamento de RS 9.049,888,00 da Unha D para a Linha B, conforme Resolução n° 35 do Comitê Gestor do FSA de 16/12/2013

Fonte: Ancine

Tabela 23 - Valores investidos em cada linha de ação

Llnha/ano 2008 2009 2010 2012 2013 Total

Produção Cinematográfica PRODECINE 01 14.999.999 38.951.440 33.997.246 49.784 591 30.000.000 167.733.276

Produção Cinematográfica - complementação PRODECINE 04 0 0 0 12.139.827 7.518.075 19.657.902

Produção Cinematográfica - inovação de linguagem PRODECINE 05 0 0 0 0 19.447.127 19.447.127

Produção Cinematográfica -,via distribuidora PRODECINE 02 10.000.000 22 495.700 22 500.000 43.997 400 32.943.341 131.936.441

Distribuição cinematográfica PRODECINE 03 1.353.667 1.994.655 700.000 699.840 2.163.413 6.911.575

. Produção TV - produtora PRODAV 01 3.125.879 17.757.222 19 980.000 84.706.704 37.281 371 162.851.176

Produção TV - programadora PRODAV 02 0 0 0 0 18.003.373 18.003.373

TotalConteúdos 29.479.545 81.199.017 77.177.246 191.328.362 147.356.700 526.540.870

Valores Investidos FSA (por ano)

Llnha/ano 2009 2010 2011 2012* * 2013 2014 2015 Total

Produção Cinematográfica PRODECINE 01 14.999.999 38.951.440 33.997.246 0 49.784.591 30.000.000 0 167.733.276

Produção Cinematográfica - 
complementação

PRODECINE 04 0 0 0 1.296.949 8.183.316 10.177.637 0 19.657.902

Produção Cinematográfica - inovação de 
linguagem

PRODECINE 05 0 0 0 0 0 19.447.127 0 19.447.127

Produção Cinematográfica - via 
distribuidora

PRODECINE 02 10.000.000 22.495.700 22.500.000 0 40.047.400 32.143.341 4.750.000 131.936.441

Distribuição cinematográfica PRODECINE 03 1.353.667 1 994 655 700.000 0 699.840 2 163 413 0 6.911.575

Produção TV - produtora PRODAV01 3.125,879 17.757.222 19.980.000 8.516.626 44.408.136 58.978.658 10.084.656 162.851.177

Produção TV - programadora PRODAV02 0 0 0 0 0 18.003.373 0 18.003.373

TotalConteúdos 29.479.545 81.199.017 77.177.246 9.813.575 143.123.283 170.913.549 14.834.656 526.540.871

* Em 2012 foram anunciados apenas os primeiros resultados do fluxo continuo das chamadas 
públicas lançadas em maio de 2012, sendo que o principal volume do recurso disponibilizado teve 
decisão de investimento a partir de Janeiro de 2013

Última atualização: 12/02/2015

Fonte: Ancine
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Tendo sido apresentados os principais fatores que influenciam a entrada no mercado de 
programação de canais para a TV por assinatura, avalia-se o padrão recente de entradas no 
mercado brasileiro, com destaque, em especial, para o período posterior à Lei 12.485/2011.

A análise foi realizada a partir da base de dados da Ancine relativa ao registro de canais, a 
qual informa a data de registro e, quando for o caso, de saída do mercado de TV por assinatura. 
Muitas vezes um canal pode estar registrado na Ancine sem que esteja de fato disponível para 
ser distribuído pelas operadoras. Dessa forma, foram analisados os canais entrantes 
comercializados pelas empresas cujos pacotes estão sendo objeto da presente Nota Técnica.

Entre setembro de 2011 e setembro de 2015, a maioria dos canais registrados pela Ancine 
e ofertados pelas operadoras foram aqueles em alta definição com mesma programação de 
canais anteriormente comercializados na versão SD: ao todo, 54 canais, os quais não são 
considerados como canais entrantes, para a presente análise.

Nesse mesmo período, foram identificados 38 canais de programação entrantes, sendo que 
destes, 04 estão registrados como canais inativos na Ancine,104-105 o que pode indicar sua saída 
do mercado106-107. Conforme pode ser observado na Tabela 24, o maior número de canais 
entrantes foi na categoria de variedades108, 13 canais, e de filmes e séries básicos109, 11 canais, 
o que representa conjuntamente mais de 70% dos canais entrantes totais.110 111 Em seguida, vem a 
categoria de esportes com 5 canais111, os de documentários112 e infantil113, com dois canais, e, 
por fim, a subcategoria de filmes e séries premium, com um único canal.114 Não houve a entrada 
de nenhum canal jornalístico, de cobertura nacional ou internacional. Não foi possível identificar 
a categoria de 5 canais, dos quais 4 saíram do mercado. O outro canal é o Big Brother Brasil, do 
grupo Globo, cujo perfil de programação não se enquadra em nenhuma das categorias definidas 
na presente nota técnica e, em junho de 2015, não estava sendo comercializado por nenhuma 
operadora.

104 Quais sejam: FOX EXTRA 24, da Fox; TV TEEN NET, da Diogenes Galvão; BICHOS TV, da Media Mundi Brasil; e 
Mundo TV, da Synapse Produções. Os percentuais apresnetados
105 O canal Sports+, da programadora Timeout, não foi considerado nessa análise, tendo em vista que o canal foi 
descredenciado pela Ancine, pois ficou configurado em processo administrativo pela Superintendência da Fiscalização 
que a programação do canal era feita pela operadora Sky, de forma indevida.
106 Canais registrados como inativos na Ancine não são comercializados no mercado. Contudo, pode representar dois 
cenários: i) foram comercializados pelas programadoras e depois, saíram do mercado; ii) nunca estiveram disponíveis 
para serem distribuídos pelas operadoras, o que não representaria uma saída do mercado, como, por exemplo o caso 
dos canais Mundo TV e Bichos TV.
107 Os percentuais apresentados a partir deste ponto terão como passe o total de canais entrantes excluindo-se os 
canais inativos. Portanto, na Tabela 24, os percentuais são feitos em cima de 34 canais e na Tabela 25, de 16.
108 Os canais são: TLC, + GLOBOSAT, BIS, OFF, MIX TV, ARTE 1, FASHION TV BRAZIL, MUSIC BOX BRAZIL, TRAVEL BOX 
BRAZIL, FOOD NETWORK, LIFETIME, FISHTV.
109 Os canais são: INVESTIGAÇÃO DISCOVERY, STUDIO UNIVERSAL, SYFY, PRIME BOX BRAZIL, CURTA! O CANAL 
INDEPENDENTE, CANAL TCM, TBS, TNT SÉRIES, COMEDY CENTRAL, PARAMOUNT CHANNEL
110 Não estão incluídos na análise de perfil os canais que saíram do mercado, considerando a existência de poucas 
informações sobre as programações veiculadas por eles.
111 Os canais são: FOX SPORTS, FOX SPORTS 2, SPORTV 3, BANDSPORTS 2, ESPORTE INTERATIVO (El MAXX).
112 Os canais são: BBC EARTH, H2. Destaca-se que o canal BBC EARTH não foi analisado na seção de rivalidade do 
presente estudo, considerando que passou a ser ofertado posteriormente à data em que foi realizada a pesquisa dos 
canais oferecidos nos pacotes pelas operadoras de TV por assinatura.
113 Os canais são: GLOOB, ZOOMOO BRASIL
114 O canal é o HBO SIGNATURE
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Quando se analisa do ponto de vista das programadoras, 25 canais são comercializados por 
grupos econômicos que já atuavam anteriormente no mercado. Destacam-se, nessa categoria, 
os grupos Globo e Time Warner, que passaram a oferecer 8 e 7 novos canais respectivamente, 
o que representa 44% dos canais entrantes. Em seguida, estão os grupos Discovery, Newco e 
Viacom, com 3 canais; Fox115, com 2 canais; e, os grupos BBC e AMC, oferecendo um único canal. 
Houve a entrada de 9 novas programadoras brasileiras no- mercado, oferecendo canais 
brasileiros de espaço qualificado, sem estarem vinculadas a grandes grupos econômicos de 
mídia, representando 53% das programadoras com canais entrantes e 26% dos canais116. Dessas 
programadoras, apenas a PBI oferece um portfólio, com mais de um canal de programação. Ao 
todo, 13 canais entrantes são classificados como canais brasileiros de espaço qualificado, 
representando 38% do total de canais.

Tabela 24 - Grupos econômicos e canais - setembro de 2011 a setembro de 2015

GRUPO
prniuAMirn

GRUPO
ENTRANTE

SAÍRAM DOCUMEN
-TÁRIOS INFANTIL ESPORTES VARIEDADES FILMES & SÉRIES

Premium Básico

AMC NETWORKS 1
BBC WORLD
SERVICE GROUP 1

■ 1

DISCOVERY - - 1 1

FOX - 1 - 2

GLOBO - - - 1 1 4 2

NEWCO - - - 1 1

TIME WARNER - 1 1 1 1 3

VIACOM
~r~ - - ■_ 2

LSAT i 1

PBI i - - 3 1

SCRIPPS i 1

SYNAPSE i - - 1

TUNNA i - - - 1

ZOOMOO i - - 1 -

DIOGENES GALVAO i 1 - - \

MEDIA MUNDI
BRASIL i 1

SYNAPSE
1
1' 1 - _ ■

Total 9 4 2 2 5 13 1 11
Fonte: SAD/Ancine. Elaboração Própria

Segundo a análise sobre as condições de entrada, não seria esperado, no mercado de 
programação de TV por assinatura, um número tão grande de empresas de pequeno porte sem 
atuação prévia no mercado. Possivelmente, tal efeito decorre do fato de que a Lei 12.485/2011

115 Aqui, considera-se o canal Fox Extra 24, que não é mais comercializado.
116 Quais sejam: LSAT, Media Mundi Brasil, PBI, SYNAPSE, Diogenes Galvao, Synapse, Tunna, Zoomoo.
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estabeleceu cotas de canais brasileiros e canais independentes brasileiros nos pacotes de canais 
de TV por assinatura, o que influencia o padrão de entrada.

Se considerarmos o período de 2009 a 2011, que também apresentou um aumento 
significativo, mas menos expressivo do número de novos canais, observa-se: 17 novos canais 
em HD com mesma programação de canais anteriormente comercializados na versão SD; 21 
canais entrantes, sendo que desses, 5 estão registrados como canais inativos na Ancine, o que 
pode indicar sua saída do mercado.117 Conforme pode ser observado na Tabela 25, o grupo que 
apresentou maior lançamento de canais entrantes foi a Time Warner, com 6 canais, seguidos 
pela Globo e pela Fox, com 3 canais cada. A Discovery e a Disney lançaram 2 canais cada e a 
Viacom, um único canal. Foi identificada a entrada de um grupo estrangeiro, o a DLA INC118 e de 
3 empresas brasileiras - as quais representam 30% das programadoras e apenas 14% dos 
canais.119 De todos os canais entrantes nesse período, apenas um foi classificado como canal 
brasileiro de espaço qualificado, o que representa 6,3%.

Tabela 25 - Grupos econômicos e canais: 2009 a agosto de 2011

GRUPO
ECONÔMICO

GRUPO
ENTRANTE

SAÍRAM DOCUMEN
TÁRIOS INFANTIL ESPORTES VARIEDADES FILMES & SÉRIES

Premium Básico

DISCOVERY - 2

DISNEY - 1 1

FOX - 2 1

GLOBO - 1 2

TIME WARNER 1 1 2 2

VIACOM - 1
D & M SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO 1 1

DLA, INC. 1 1 l .

MÍDIA DO BRASIL 
COMUNICAÇÕES 1 1
SS COMUNICAÇÃO 
LTDA 1 1

Total 4 5 4 2 1 5 2 2

Fonte: SAD/Ancine. Elaboração Própria

Dessa forma, é possível concluir que o mercado buscou se adaptar à alteração legal, 
atendendo a nova demanda por canais voltados para a veiculação de conteúdo brasileiro por 
pacotes. Contudo, como discutido anteriormente, a existência tanto de economias de escala e 
de escopo, quanto a forte diferenciação entre os canais de programação, representam grandes 
barreiras a uma entrada bem-sucedida de novas programadoras de pequeno porte. Dos 4 canais 
entrantes que saíram do mercado, 3 eram de programadoras brasileiras independentes.

117 Quais sejam: TV NOMINUTO, da D & M SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA; SONY SPIN, da SET BRAZIL; RUSH HD, 
da DLA, INC; FOX NATGEO HD, da Fox; BEM SIMPLES, da Fox.
118 O canal oferecido pela DLA INC, Rush HD, saiu do mercado, janeiro de 2014.
119 Quais sejam: D & M Serviços de Comunicação Ltda, Mídia do Brasil Comunicações, SS Comunicação Ltda
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Destaca-se, ainda, que os custos variáveis relativos à gestão de programação e de assinantes 
são bastante elevados e poderiam inviabilizar o estabelecimento da empresa se o canal entrante 
não for carregado por diferentes operadoras, para assim ter acesso a uma base de assinantes 
expressiva.120 Tal fator pode ser ainda mais preocupante para as programadoras de canais 
básicos, que pretedem comercializar espaço publicitário para incrementar a receita, pois quanto 
menor a base de assinantes, menor é o preço que pode ser cobrado pára a inserção de 
propaganda.

Para avaliar esse aspecto, observou-se como os canais de programação entrantes costumam 
ser distribuídos pelas operadoras consideradas. Foram desconsiderados os canais que já saíram 
do mercado. Dos 34 canais, apenas 16 são distribuídos por todas as operadoras consideradas, o 
que representa 47%. 15 deles não são comercializados por pelo menos uma das operadoras 
consideradas, dos quais 06 são ofertados por uma única empresa. Por fim, 03 não foram 
encontrados em nenhum pacote: o BBC Earth, do grupo BBC; o Band Sports 2121, do grupo 
Newco; e o Big Brother Brasil, do grupo Globo.

A análise fica mais interessante quando se segmentam os canais entre programadoras 
entrantes e demais programadoras. Desconsiderando os canais que saíram do mercado e os que 
não foram encontrados em nenhum dos pacotes, identificam-se 22 canais de programação de 
grupos que já atuavam no mercado antes de setembro de 2011. Destes, 72% são 
comercializados por todas as operadoras. Apenas o canal Sundance Channel, da AMC Networks, 
é comercializado por uma única operadora, a Sky. O panorama é diferente para as 
programadoras entrantes: nenhum dos 09 canais identificados são ofertados por todas as 
operadoras consideradas. 05 deles são ofertados por uma única operadora: o Fashion TV e o 
Travei Box Brazil, pela GVT, o Food NetWork e Zoomoo pela Sky e o Music Box Brazil, pela NET. 
Os canais de programação com maior presença nas operadoras são os canais Mix TV e Curta!, 
que não são ofertados por apenas uma das operadoras consideradas.

Esse cenário reforça o entendimento de que é mais provável que os canais entrantes bem- 
sucedidos sejam aqueles já pertencentes a programadoras estabelecidas. Dessa forma, apesar 
de as barreiras à entrada de novos canais nas categorias de variedades e filmes e séries básicos 
não puderem ser consideradas como significativas, exisfem consideráveis barreiras à entrada no 
mercado de programação no segmento de TV por assinatura.

3.2.1. Avaliação final

Das análises empreendidas, tem-se o seguinte quadro de resumo, o qual deve ser 
avaliado de forma conjunta para caracterização final do grau de ameaça de novos entrantes no 
setor:

120 http://www.ofcom.org.uk/static/archive/oftel/publications/oftel response/pavtv/section2.htm
121 BANDSPORTS 2 é um canal eventual que funciona somente durante as duas semanas do ano (em maio) em que 
acontece o torneio de tênis de Roland Garros e é carregado com exclusividade pela SKY. Os dados foram coletados 
entre junho e junho.
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Quadro 3 - Intensidade da Ameaça de Entrada no Mercado de Programação no Brasil

DETERMINANTES DE MAIOR 
AMEAÇA À ENTRADA

ANÁLISE PARA 0 MERCADO DE PROGRAMAÇÃO

RESULTADO
DA ANÁLISE

(INTENSIDADE
DA AMEAÇA)

INEXISTÊNCIA DE ECONOMIAS
DE ESCALA E DE ESCOPO

0 mercado de programação apresenta fortes ganhos 
de escala e de escopo, principalmente devido à forma 
em que o conteúdo audiovisual é produzido e 
consumido. Assim, as programadoras com grande 
número de assinantes e maior portfólio de canais 
estão melhor posicionadas para, investir na aquisição 
de conteúdos mais diversificados e de maior 
qualidade, já que os custos incorridos serão diluídos 
por sua extensa base de assinantes. Além disso, estão 
aptas a dividir os riscos de sucesso ou fracasso de dado 
conteúdo ao programar um número maior de títulos e 
gêneros.

0

INEXISTÊNCIA DE 
DIFERENCIAÇÃO DE PRODUTO

0 mercado de programação apresenta significativa 
diferenciação de produtos. Mesmo quando há 
segmentação temática dos canais de programação, é 
possível observar a diferenciação na percepção do 
consumidor sobre a atratividade dos diferentes 
conteúdos ofertados, que é reforçada pela existência 
de marcas fortes. A necessidade de significativo 
investimento em marca, os quais são considerados 
custos irrecuperáveis, pode dificultar o
posicionamento de novos canais no mercado de TV 
por assinatura, principalmente quando estes são 
programados por uma empresa sem tradição.

0

Categorias de canais esportivos e filmes e séries

RESTRIÇÃO DE ACESSO AO 
LICENCIAMENTO DE DIREITOS

DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS

premium: o capital necessário Dara um canal de 
esporte popular é alto, pois os valores cobrados pelos 
direitos de transmissão de eventos esportivos de 
grande interesse do público são bastante 
significativos, principalmente para os eventos 
nacionais. Quanto aos canais de filmes e séries 
premium, observa-se que o conteúdo premium 
costuma envolver altos custos de produção e 
marketing e, consequentemente, resulta em valores 
de licenciamento altos para as programadoras.

0

Categorias de variedades, infantil, documentários,
•

notícias e filmes e séries: 0 capital necessário para 
aquisição de conteúdo para as demais categorias não 
parece ser alto o suficiente para constituir barreira à 
entrada.

BAIXO NÍVEL DE EXIGÊNCIA DE Categorias de canais esportivos e filmes e séries
CAPITAL premium: o capital necessário para um canal de
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esporte popular é alto, pois os valores cobrados pelos 
direitos de transmissão de grande interesse do público 
são bastante significativos, principalmente para os 
eventos nacionais. Quanto aos canais de filmes e séries 
premium, observa-se que o conteúdo premium 
costumam envolver altos custos de produção e 
marketing e, consequentemente, resultam em valores 
de licenciamento altos para as programadoras.

Categorias de variedades, infantil, documentários.
notícias e filmes e séries: O capital necessário para 
aquisição de conteúdo para as demais categorias não 
parecem ser altos o suficiente para constituir barreira 
à entrada.

O

Existem custos de troca, pois, como os canais de 
programação são produtos diferenciados, a 
substituição nos pacotes de TV por assinatura de um 
canal por um entrante pode desagradar os assinantes 
fiéis àquele canal. Além disso, observa-se a adoção por

REDUZIDOS CUSTOS DE TROCA parte de empresas incumbentes de estratégias que, 
em alguns casos, podem aumentar ainda mais os 
custos de troca, dificultando a entrada de 
programadoras de menor porte no mercado, como: 
venda conjunta de canais e a imposição de limitações 
na oferta de canais concorrentes.

FÁCIL ACESSO AOS SUBSÍDIOS 
DO GOVERNO

Um volume significativo de recursos financeiros tem 
sido disponibilizado pela Agência Nacional do Cinema 
(Ancine) por meio de diversos mecanismos de 
fomento, para o desenvolvimento de conteúdos 
audiovisuais de espaço qualificado brasileiros. Dessa 
forma, apenas as categorias de canais que veiculam 
esse tipo de conteúdo são favorecidos pela política 
pública. Assim, tanto os canais jornalísticos como os de 
esportes não se beneficiam dos efeitos positivos que 
os subsídios podem ter na diminuição das barreiras à 
entrada.

©

Legenda O = rivalidade baixa; = rivalidade média; = rivalidade alta;

i ' • .

Não se verificam grandes barreiras à entrada de novos canais, quando estes pertencem a 
grupos estabelecidos no mercado de programação. As limitações à entrada podem ser mais 
significativas, quando o grupo não tem atuação prévia, na categoria de esportes e filmes e séries 
premium, contudo, não tem sido um impedimento para o surgimento de novos canais de 
esportes, mesmo estes não tendo conseguido rivalizar diretamente com o canal líder. Entende- 
se haver significativas barreiras à entrada de uma nova programadora, mesmo quando esta 
decide ofertar canais nas categorias com menor restrição para aquisição de conteúdos e menor 
exigência de capital. As programadoras entrantes não se tornam uma ameaça às empresas já
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constituídas e parecem enfrentar dificuldades para serem comercializadas pelas operadoras 
consideradas, o que pode dificultar sua capacidade de ganhar escala.

4. MERCADO DE EMPACOTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA
4.1 RIVALIDADE

Como foi dito anteriormente, a intensidade da rivalidade de um mercado é influenciada por 
uma série de fatores. Porter aponta que a rivalidade pode, inclusive, aumentar o potencial do 
mercado como um todo, por exemplo, uma ação de propaganda pode ampliar o conhecimento 
dos potenciais consumidores sobre um serviço o que trará benefícios para todos os 
competidores daquele mercado. Entretanto, a rivalidade também pode trazer efeitos não tão 
compensatórios quando, por exemplo, uma estratégia utilizada para ganhar mercado focada em 
preços pode resultar num desincentivo para entrantes.

Alguns fatores que devem ser considerados para avaliar o grau de rivalidade do mercado de 
empacotamento e distribuição:

• Número de concorrentes;
• Diversidade de concorrentes;
• Taxa de crescimento do mercado;
• Custos fixos e custos de estocagem;
• Diferenciação de produto;
• Custos de troca entre produtos da concorrência; ,
• Barreiras de saída;
• Apostas estratégicas.

No que diz respeito ao número de concorrentes, a partir de dados publicados no sítio 
eletrônico da Anatel, pode-se identificar o seguinte cenário nacional:

Tabela 26 - Acessos SeAC por Grupo Econômico (dez/2014)

Grupo Econômico Acessos (dez/14) %
CLARO (CLARO/EMBRATEL/NET) 10.171.140 52,0%
SKY/DIRECTV 5.643.193 28,8%
OI 1.303.024 6,7%
VIVENDI (GVT) 881.859 4,5%
TELEFÔNICA 770.247 3,9%
Outras 354.075 1,8%
BIG BRASIL 153.606 0,8%
NOSSA TV 124.223 0,6%
ALGAR (CTBC TELECOM) 121.279 0,6%
CABO 48.421 0,2%
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL 3.044 0,0%
Total Geral 19.574.111 100%

Fonte: Anatel.

Do ponto de vista da rivalidade, espera-se que um número elevado de operadoras 
atuantes num mercado aumentaria a rivalidade, pois essas empresas estariam competindo
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pelos mesmos consumidores ,e recursos. No mercado de SeAC, apesar de se notar uma certa 
diversidade de ofertantes, observou-se , em dezembro de 2014, dois grandes grupos, Claro e 
Sky, com atuação nacional e respondendo por quase 81% do total de assinantes.

Contudo, quando se analisa a relação de grupos econômicos atuantes nesse mercado, 
além do Grupo Claro e do Grupo SKY, do ponto de vista do porte e da diversidade de serviços de 
telecomunicações ofertados, o Grupo Oi e o Grupo Telefônica poderíam representar possíveis 
grupos que teriam condições de contestar a posição dos dois maiores grupos, o que será 
analisado ao longo do texto.

Desagregando os dados por município, em dezembro de 2014, dos 5.576 municípios 
brasileiros, 5.571 municípios possuíam ao menos um acesso de SeAC. Com relação ao número 
de operadoras por município, a quase totalidade dos municípios brasileiros possuíam acessos 
ativos por parte de mais de um ofertante de SeAC.

Tabela 27 - Distribuição dos Municípios atendidos com SeAC por quantidade de operadoras 
(dez/2014)

Qtd Prestadoras Qtd Municípios
1 8
2 185
3 2.305
4 2.487
5 517
6 66
7 3

Total Geral 5571

Fonte: Anatel.

Gráfico 10 - Distribuição dos Municípios atendidos com SeAC de acordo com o número de 
operadoras

Fonte: Anatel.
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Com relação ao nível de concentração do mercado de TV por assinatura (SeAC), medido 
pelo HHI, observa-se no nível nacional um índice de 0,36, o que seria considerado Competitivo. 
Em nível municipal, a maioria dos municípios possui um nível de concentração moderada, ou 
seja, um HHI entre 0,44 e 0,8.

Gráfico 11 - Distribuição dos Municípios atendidos com SeAC por HHI (dez/2014)
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Fonte: Anatel.

Comparando a concentração do mercado de empacotamento e distribuição da TV por 
assinatura de dez/2014 com o de jan/2012 (antes da Lei n9 12.485/2011), percebe-se uma 
tendência de desconcentração do mercado. O HHI do Brasil era 0,39.

Gráfico 12 - Distribuição dos Municípios atendidos com SeAC por HHI (jan/2012)

HHI-jan.12

Fonte: Anatel.
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0 mapa abaixo representa o HHI dos municípios geograficamente onde: Competitivo 
representa um HHI <= 0,44; Concentração Moderada: 0,44 < HHI <= 0,80; Concentração Forte: 
0,8 < HHI < 1 e Monopólio: HHI = 1.

Gráfico 13 - Concentração Municipal do Mercado TV por Assinatura
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Fonte: Anatel.

Conforme demonstrado no Gráfico 12 e no Gráfico 13, observa-se que a maior parte dos 
municípios brasileiros possui um HHI entre 0,35 e 0,55. Em termos de acesso por tipo de 
tecnologia, constata-se uma forte presença do DTH, correspondendo a 61% dos acessos, seguida 
do cabo com 38% dos acessos.

Tabela 28 - Acessos SeAC por tipo de tecnologia (dez/2014)

Grupo Econômico DTH TVC FTTH MMDS TVA Total Geral
CLARO (CLARO/EMBRATEL/NET) 3.382.716 6.788.424 10.171.140
SKY/DIRECTV 5.643.184 9 5.643.193
OI 1.231.564 71.460 1.303.024
VIVENDI (GVT) 881.859 881.859
TELEFÔNICA 590.727 84.509 95.011 770.247
Outras 339.010 11.768 3.297 354.075
BIG BRASIL 153.606 153.606
NOSSA TV 124.223 124.223
ALGAR (CTBC TELECOM) 88.333 32.946 121.279
CABO 48.421 48.421
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL 3.044 3.044
Total Geral 11.942.606 7.521.420 95.011 11.768 3.297 19.574.111

Fonte: Anatel.

A grande presença do DTH decorre do fato de que para prestar tal serviço não se faz 
necessário investimento em redes de acesso, o que facilita a presença nacional. A prestação de
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serviço da GVT é uma exceção a isto, pois a operação é mista, sendo o Eletronic Program Guide 
(EPG) disponibilizado ao consumidor por meio de rede banda larga e os canais de programação 
por meio da operação satelital.

Ampliando a análise de tecnologia para o nível municipal, identificamos que, dos 5.571 
municípios com acesso ao SeAC, 5.293 (cerca de 95%) são atendidos somente por meio de DTH. 
Os 225 municípios que são atendidos por cabo também são atendidos por DTH, 43 desses 
municípios também são atendidos por mais uma tecnologia e apenas 5 desses municípios são 
atendidos por 4 tecnologias.

Tabela 29 - Distribuição dos Municípios atendidos com SeAC por tipo de tecnologia (dez/2014)

Qtd Tecnologia Qtd Municípios
4

5293 
226 
43

5 
0

Total Geral 5571

Fonte: Anatel.

Do ponto de vista dos municípios atendidos apenas com DTH, observa-se que apesar da 
grande capilaridade do DTH nos municípios brasileiros (95% dos municípios possuem apenas 
DTH o que representa 49% dos domicílios brasileiros), esses municípios representavam apenas 
20% do total dos acessos em serviço do SeAC em dez/2014.

Gráfico 14 - Distribuição dos Municípios atendidos com SeAC de acordo com o tipo de 
tecnologia
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A análise do HHI por município incluindo todos os municípios, pode trazer certa 
distorção com relação à competição devido à alta presença do DTH na quase totalidade dos 
municípios brasileiros, mas baixa penetração do serviço nos domicílios.

A tecnologia DTH facilita o acesso à TV por assinatura em todo o território brasileiro uma 
vez que não se exigem investimentos em infraestrutura fixa de transporte em nível de acesso, 
como ocorre com a tecnologia a cabo, por exemplo.

Assim, apesar de haver acessos de TV por assinatura por meio da tecnologia DTH em 
praticamente todos os municípios brasileiros, na grande maioria deles a penetração ainda é 
muito baixa. Conforme podemos observar abaixo, em média, os municípios que atualmente são 
atendidos apenas por DTH possuem uma penetração de TV por assinatura nos domicílios de 
cerca de 14,3%, enquanto que nos municípios em que o serviço é prestado por DTH e cabo a 
penetração salta para 44,6% dos domicílios, chegando a cerca de 75,8% naqueles municípios 
que possuem oferta do serviço por quatro tipos dé tecnologia, quais sejam, DTH, cabo, FTTH e 
TVA.

Gráfico 15 - Penetração do SeAC nos domicílios por tipo de município
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Fonte: Anatel.

Dos 5.293 municípios que possuem prestação do serviço apenas por meio do DTH, 
apenas 87 possuem uma penetração superior a 44%. Nos demais municípios, a penetração 
média cai para cerca de 9%. Em geral são municípios pequenos, com população inferior a 30 mil 
habitantes, representam cerca de 7% do total da população brasileira, 0,46% dos acessos do 
SeAC, e quase 2.000 desses municípios possuem até 100 acessos divididos entre pelo menos 2 
operadoras.

Nota-se que os Grupos Sky, Claro e Oi são os principais ofertantes do serviço nesses 
municípios, contando cada um com uma parcela de mercado de 40%, 35% e 24%, 
respectivamente.

A baixa penetração do serviço nos municípios com prestação do SeAC apenas por meio 
da tecnologia DTH pode estar relacionada com o baixo PIB per capita desses municípios. Isso 
pode ser observado por meio do Gráfico 16, que apresenta o PIB per capita médio do grupo de 
municípios separado por tipo de tecnologia. Os municípios que possuem apenas a prestação do 
SeAC por meio do DTH em média têm um PIB per capita quase metade do grupo de municípios 
que possuem a prestação do SeAC por meio de duas tecnologias.
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Gráfico 16 - PIB per capita médio por tipo de município
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Fonte: Anatel.

O grupo de municípios que possuem a prestação do SeAC por mais de uma tecnologia, 
além de apresentarem PIB per capita médio consideravelmente maior que o grupo de 
municípios que não tem prestação do SeAC ou a tem por apenas uma tecnologia, também 
apresentam uma maior penetração do serviço e respondem por cerca de 80% do total dos 
acessos do SeAC. Adicionalmente, apesar de representarem apenas 5% dos municípios 
brasileiros, esses municípios representam quase metade da população e dos domicílios do país. 
Do ponto de vista da concentração do mercado, a metade desses municípios possuem HHI 
inferior a 0,44, ou seja, seriam considerados Competitivos.

Gráfico 17- Distribuição dos Municípios atendidos com SeAC com mais de uma 
tecnologia por HHI

Fonte: Anatel.

Acompanhando a evolução do HHI nos últimos quatro anos, nota-se que 
comparativamente ao total de municípios do país, os que possuem mais de uma tecnologia
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I,

possuem em média um HHI menor que o HHI médio nacional, mas com menor variação nos 
últimos quatro anos.

Gráfico 18 - Evolução do HHI
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Fonte: Anatel.t

A partir das análises efetuadas, é possível separar a análise do mercado de distribuição 
de TV por assinatura em duas categorias: municípios atendidos apenas com DTH e municípios 
atendidos com mais de uma tecnologia.

Em relação aos municípios atendidos apenas com DTH, nota-se que mesmo 
representando 95% dos municípios, são em geral pouco populosos e possuem em média baixo 
PIB/per capita, o que acaba refletindo na baixa penetração do serviço. São municípios que 
provavelmente apresentam baixa atratividade e em geral somente são atendidos por DTH por 
ser uma tecnologia que não exige os altos investimentos em infraestrutura de rede fixa de 
transporte e acesso, na mesma monta com que são exigidos para o atendimento por cabo, por 
exemplo.

E, apesar de todas essas adversidades, são municípios que geralmente têm mais de um 
prestador de SeAC, e, observando esse segmento de mercado como um todo, seria considerado 
Competitivo, com HHI total de 0,38, mas com a concentração da prestação em dois grandes 
grupos: Sky, com 49,4% dos acessos, e Claro, com 36,5% dos acessos.

Com relação aos municípios que possuem a prestação do SeAC por mais de uma 
tecnologia, acredita-se que são municípios com maior atratividade econômica, têm em média 
um PIB per capita maior, o que é refletido nos níveis de penetração do serviço. Apresentam 
maior número de competidores, mas o HHI médio desses municípios está em torno de 0,41, com 
o Grupo Claro atendendo 57,4% do mercado e o Grupo Sky com 23,5%.

Com relação à diversidade dos concorrentes, podemos afirmar que os grupos 
atualmente constituídos possuem estratégias, origens e personalidades diversas.

O Grupo atual líder do mercado, Claro, tem a flexibilidade de ofertar conjuntamente 
com a TV por assinatura outros serviços (voz fixa e banda larga) por meio de redes a cabo nos 
municípios mais interessantes sob o ponto de vista econômico e, adicionalmente, por meio de
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satélite no restante do país, porém sem a oferta conjunta de outros serviços. Adicionalmente, 
passou a integrar nos planos comercializados voz e Internet móveis.

O Grupo SKY possui posição relevante no mercado de TV por assinatura por meio de 
satélite e tem entrado no mercado de banda larga por meio de tecnologia LTE-TDD em alguns 
municípios, mas não tem a mesma presença nacional e capilaridade que o Grupo Claro.

O Grupo Oi oferta a TV por assinatura por meio de satélite na maioria dos municípios do 
país, por cabo em 4 municípios de Minas Gerais (Belo Horizonte, Poços de Caldas, Uberlândia e 
Barbacena) e, a partir de final de 2012, por fibra óptica no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte; 
e os demais serviços de telecomunicações por outras redes e tecnologias.

O Grupo Telefônica atua de maneira similar, operando por satélite apenas na sua área 
de concessão (Região III) e implantando rede por fibra óptica em alguns municípios. Além disso, 
acaba de adquirir o Grupo GVT que atua nos mercados de banda larga fixa, telefonia fixa e TV 
por assinatura (por meio de DTH) dentro e fora da área de concessão da Telefônica.

Os grupos Oi e Telefônica, portanto, possuem ofertas de outros serviços de 
telecomunicações por redes distintas, mas não têm a mesma facilidade para contratar 
programação que Claro e Sky, que por sua vez entraram no mercado brasileiro no final da década 
de 90 e tinham fortes vínculos com empresas de geração de conteúdo audiovisual e mídia.

Há também os pequenos provedores de serviço, com atuação municipal, que se 
diferenciam pela proximidade com o cliente resultando em qualidade de atendimento, além de 
qualidade dos serviços prestados.

Sobre a taxa de crescimento do mercado, conforme pode ser observado pelo gráfico 
abaixo, o mercado de SeAC tem apresentado taxas de crescimento positivas, apesar de 
demonstrar sinais de desaceleração. Taxas de crescimento baixas levariam as empresas a 
competirem mais intensamente por parcela do mercado, entretanto, resta observar como se 
comportarão as adições nos próximos anos, uma vez que cerca de 70% dos domicílios brasileiros 
ainda não possuem TV por assinatura.

Gráfico 19 - Evolução da TV por Assinatura (em milhões)

Fonte: Anatel.
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Percebe-se uma relação direta entre renda e acesso à TV por assinatura. De acordo com 
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2013 - PNAD 2013, 74,9% dos domicílios com 
acesso a televisão e renda per capita superior a cinco salários mínimos possuíam acesso à TV 
por assinatura. Esse percentual cai consideravelmente na medida em que se reduz o rendimento 
domiciliar.

Tabela 30 - Percentual de domicílios com acesso a televisão por assinatura no total de 
domicílios particulares permanentes com televisão, por Grandes Regiões, segundo as classes de 

rendimento mensal domiciliar per capita - 2013

Classes de rendimento mensal domiciliar per 
capita

Percentual de domicílios com acesso a televisão por assinatura no total de domicílios particulares 
permanentes com televisão (%)

Brasil
Grandes Regiões

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Total (1) 29,5 18,9 15,0 40,1 29,6 26,9

Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) 8,3 6,5 3,7 18,4 9,5 12,0

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 11,9 8,9 6,4 20,4 13,6 10,5

Mais de 1/2 a 1 mínimo 19,1 14,5 11,0 27,4 16,5 14,9

Mais de 1 a 2 salários mínimos 31,3 23,5 21,5 38,4 26,9 23,6

Mais de 2 a 3 salários mínimos 46,7 39,7 40,1 53,1 39,4 38,6

Mais de 3 a 5 salários mínimos 60,3 53,0 51,9 66,1 54,4 54,5

Mais de 5 salários mínimos 74,9 66,3 66,9 79,5 71,5 68,7

Elaboração: IBGE - PNAD 2013

Essa alta penetração do serviço nas classes de rendimento domiciliar mais alto pode 
apontar um estágio próximo à estagnação em municípios mais atrativos e justificar uma redução 
no ritmo de crescimento desse mercado para os próximos anos.

No que diz respeito aos custos fixos, em geral, no setor de telecomunicações, exigem- 
se investimentos iniciais muito elevados e as operadoras acabam incorrendo em custos fixos 
altos. No mercado de SeAC, apesar desses custos variarem de acordo com a tecnologia 
empregada, basicamente TV a cabo ou DTH, ambos exigem elevados custos fixos, tanto para a 
construção da rede quanto para a aquisição de conteúdo.

Assim, de forma ampla, as operadoras que incorrem em custos fixos elevados podem 
ter incentivos para buscar ocupar ao máximo sua capacidade produtiva para incorrerem em 
custos unitários mais baixos, o que elevaria a rivalidade entre os concorrentes podendo inclusive 
diminuir a lucratividade.

Sobre os custos de estocagem, aponta-se que elevados custos de estocagem, ou 
produtos muito perecíveis podem intensificar a concorrência por meio de cortes de preços e 
queda da lucratividade. Como em telecomunicações o serviço não pode ser estocado, e na TV 
por assinatura receptor e decodificador do sinal são contratados apenas no início da fruição do 
serviço, pode-se dizer que esse fator contribuiría para intensificação da rivalidade.

Outro fator a ser analisado é a diferenciação de produtos. Baixos níveis de diferenciação 
são associados a níveis mais altos de rivalidade. No mercado de SeAC, a operadora pode 
diferenciar seu produto com relação à programação disponível em português-brasileiro 
(dublado ou legendado) para o mercado local bem como com relação à inclusão de novos 
serviços de telecomunicações por meio da contratação de pacotes (bundles), o que demonstra 

69



claramente uma baixa rivalidade com relação a este fator e uma desvantagem para operadoras 
de TV por assinatura incapazes de montar ofertas conjuntas de serviços.

No que tange aos custos de troca entre serviços da concorrência, existem dois pontos 
que devem ser considerados e podem elevar os custos de troca reduzindo a rivalidade. Primeiro, 
a questão de substituição do receptor e decodificador, que atualmente é mais fácil, pois é 
ofertado em regime de comodato. Segundo, a questão da fidelização como contraparte à oferta 
de benefícios durante a contratação do serviço, que é uma prática comum nesse mercado.

Quanto às barreiras de saída, aponta-se que fortes barreiras de saída significam altos 
custos para abandonar um produto ou mercado, o que levaria uma operadora a manter sua 
operação, mesmo num cenário de baixa lucratividade. Conforme apontado nos custos fixos, o 
setor de telecomunicações é conhecido pela presença de custos afundados, uma vez que as 
instalações e equipamentos necessários para a disponibilização do serviço são muito 
especializados e com preços elevados. Outro aspecto que deve ser levado em consideração são 
as inter-relações estratégicas que poderíam criar prejuízos em outros negócios das companhias, 
o que é bastante presente em operadoras que têm condições de ofertar pacotes de serviços.

Por fim, sobre as apostas estratégicas, podemos dizer que, no atual cenário do setor de 
telecomunicações, com a convergência tecnológica, o êxito em determinado mercado tem sido 
requisito estratégico para obter sucesso em outros mercados, o que permite que a operadora 
aceite menores margens em determinado segmento para ser bem-sucedida num conjunto. E 
esse fator também elevaria a rivalidade.

4.1.1 Avaliação final

Nessa abordagem que busca analisar o grau de rivalidade entre os concorrentes, 
podemos separar a análise em duas categorias: (i) municípios atendidos apenas com DTH, em 
que a dimensão geográfica da análise é a nacional, e (ii) municípios atendidos com mais de uma 
tecnologia, em que a dimensão geográfica da análise é a municipal.

Pode-se apontar que existe um grande número de prestadores do serviço de TV por 
assinatura, especialmente nas regiões onde há ofertas de serviços por meio de tecnologias 
distintas. Entretanto, nas duas categorias analisadas, observou-se uma dominância por parte de 
dois grupos principais: Claro e Sky.

0 quadro abaixo resume a análise realizada nesta seção.

Quadro 4 - Intensidade da Rivalidade entre os Concorrentes no Mercado de SeAC no Brasil

DETERMINANTES DE MAIOR
INTENSIDADE DA RIVALIDADE ANÁLISE PARA 0 MERCADO DE SEAC

RESULTADO
DA ANÁLISE

(INTENSIDADE
DA RIVALIDADE)

OS CONCORRENTES SÃO
NUMEROSOS OU BEM

EQUILIBRADOS

Os concorrentes são numerosos, porém não há 
equilíbrio - há dois grandes grupos com prestadores 
tradicionais do serviço de TV por assinatura que 
representam quase 80% do mercado, há grandes 
grupos de telecomunicações, mas que ainda possuem

©
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atuação insipiente no mercado de SeAC e há pequenos 
provedores.

A INDÚSTRIA POSSUI
CRESCIMENTO LENTO

0 crescimento do mercado de SeAC tem sido superior 
ao crescimento da economia. E, além disso, 
considerando que há muitos domicílios sem acesso à 
Internet, há muito potencial de crescimento.

0

OS CUSTOS FIXOS SÃO ALTOS
Os custos fixos do setor de telecomunicações em geral 
são elevados, sendo necessária uma elevada escala 
mínima de produção.

•

NÃO HAVER DIFERENCIAÇÃO 
DE PRODUTO

Há diferenciação de produto, tanto do ponto de vista 
do conteúdo ofertado, quanto do ponto de vista dos 
formatos de oferta (em consideração aos combos de 
serviços).

0

Foram identificadas duas ordens de custos de troca -
aqueles objetivos, relacionados à fidelização do
consumidor, que é amplamente praticada pelos

-ragentes atuantes nesse mercado; e há também 
OS CUSTOS DE TROCA PARA O , . . . ,

aqueles custos percebidos de forma mais subjetiva, 
CONSUMIDOR SAO REDUZIDOS , , r

envolvidos nas ofertas de serviços combinados - esse 
custo de troca deve ser considerado como mitigador 
da rivalidade naqueles municípios onde há ofertantes 
de combos.

SE HÁ ELEVADAS BARREIRAS À 
SAÍDA

SE AS APOSTAS ESTRATÉGICAS 
SÃO DIVERSAS

Como a atuação no mercado de SeAC envolve altos 
investimentos, entende-se que há elevados custos de 
saída.

Como há três tipos principais de players - os 
provedores tradicionais, os grandes grupos e os 
pequenos provedores - é possível assumir que as 
apostas estratégicas são diferenciadas

Legenda = rivalidade baixa; 'o' = rivalidade média; = rivalidade alta;

Fonte: Anatel.

Considerando a análise sintetizada no quadro acima, é possível assumir que a rivalidade 
no mercado de SeAC no Brasil, ainda que em uma abordagem mais geral, é média.

4.2 AMEAÇA DE ENTRADA DE NOVAS EMPRESAS

Entrantes normalmente trazem consigo novas competências, o desejo por ganhar 
mercado (market share) e frequentemente recursos substanciais. Resultados dessa entrada, ou 
mesmo apenas a ameaça dela, implicam maior disciplina de mercado. Espera-se ainda que o 
principal fator que influencia a ameaça de entrada de novas empresas são as barreiras à entrada 
em determinado mercado, onde tais barreiras também podem ser representadas por ações que 
os atuais participantes do mercado tendem a adotar caso sejam ameaçados.
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Alguns fatores que devem ser analisados para avaliar a ameaça de entrada de novas 
empresas são:

• As economias de escala são baixas;

• A diferenciação de produto é pequena;

• O capital necessário é baixo;

• Os custos de troca são baixos;

• Os controles dos canais de distribuição das empresas que atuam no mercado são 
pequenos;

• Os direitos de propriedade intelectual não são restritos;

• O acesso às matérias-primas das empresas que existem no mercado é pequeno;

• O acesso aos subsídios do governo é fácil.

A seguir, serão analisados cada um dos fatores acima para o mercado do Serviço de 
Acesso Condicionado (SeAC), ou mercado de TV por assinatura.

Do ponto de vista das economias de escala, espera-se que, quando baixas, elas facilitam 
a entrada de uma nova empresa no mercado. Economias de escala são economias físicas de 
insumos derivadas do aumento do volume de produção final.122 A prestação do SeAC está 
relacionada com elevados ganhos de escala, seja do ponto de vista da rede de acesso para 
prestação de serviço, independente da tecnologia empregada, seja do ponto de vista da 
aquisição de conteúdo, uma vez que, em geral, os contratos com as programadoras possuem 
cláusulas com previsão de descontos por volume de assinantes.

Sobre a diferenciação de produto, é possível abrir essa análise em duas abordagens. 
Uma com relação à tecnologia de prestação do serviço, e outra com relação ao conteúdo.

Quanto à tecnologia empregada para prestação do serviço, é sabido que a qualidade do 
serviço prestado varia de acordo com a tecnologia.

Com relação ao conteúdo, o mercado de TV por assinatura é marcado por uma forte 
diferenciação de produtos. A segmentação de temáticas e formatos que usualmente é 
observada nos diferentes produtos audiovisuais se estende aos tipos de canais de programação 
e aos pacotes de TV por assinatura, afetando o padrão concorrencial do mercado.

Como discutido anteriormente, os múltiplos canais de programação da TV paga 
segmentam-se por temática, gênero do conteúdo e nicho de mercado, tendo sido definidos seis 
principais tipos de canais: notícias nacionais e notícias internacionais, documentários, infantil, 
esportes, variedades, filmes e séries básicos e filmes e séries premium.

Some-se a esse cenário a possibilidade de oferta conjunta do SeAC com outros serviços 
de telecomunicações, quais sejam, banda larga fixa, telefonia fixa e telefonia móvel. De acordo 
com os dados da PNAD 2013, cerca dois terços dos domicílios que possuíam TV por assinatura 
também possuíam banda larga fixa.

122 Guia de Análise de Atos de Concentração Horizontais, do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - Portaria 
Conjunta SEAE/SDE Ns 50, de 18 de agosto de 2001.
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A diferenciação encontrada no mercado de TV por assinatura cria uma elevada barreira 
à entrada para novos concorrentes, que deverão incorrer em gastos elevados com infraestrutura 
de rede e em aquisição de conteúdo para atrair os consumidores.

A questão da necessidade de capital é apontada como uma barreira à entrada nos 
mercados em que se fazem necessários investimentos significativos de capital. O mercado de 
TV por assinatura, assim como os demais mercados relacionados aos serviços de 
telecomunicações, exige investimentos elevados em equipamentos tecnológicos especializados 
e instalações especiais que não são facilmente vendidos ou convertidos em novos usos.

No que diz respeito aos custos de troca, aponta-se que se forem baixos as empresas 
entrantes não enfrentarão resistência dos consumidores para trocarem o serviço existente pelo 
novo serviço ofertado. Com relação a esse ponto, o Regulamento Geral de Direitos do 
Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC aprovado pela Resolução n9 632, de 7 de 
março de 2014, estabelece um limite de doze meses para a fidelização dos clientes.

Entretanto, no mercado de TV por assinatura, observa-se ainda a existência de ofertas 
combinadas com outros serviços de telecomunicações, o que pode elevar o custo de troca do 
ponto de vista das preferências do usuário pela contratação de múltiplos serviços por meio de 
um único instrumento contratual ou apenas com uma operadora de serviços.

Sobre o controle de canais de distribuição, tal fator não se aplica como diferencial 
competitivo para o mercado de TV por assinatura, uma vez que tais serviços podem ser 
contratados por meio de pontos de vendas (dealers), telefone ou pelo sítio eletrônico das 
operadoras.

Na questão da propriedade intelectual das empresas que operam no mercado, cabe 
mencionar que as Unidades Receptoras e Decodificadoras (URD) são específicas para cada tipo 
de tecnologia de rede e possuem middleware dedicado de comunicação com as plataformas de 
autenticação do serviço e de distribuição de conteúdo, além de sistemas de criptografia com 
diferentes níveis de complexidade para proteção de direitos autorais relacionados com o 
conteúdo multimídia. Algumas dessas soluções são encomendadas pelas operadoras junto a 
fabricantes de equipamentos que compõem seus respectivos grupos empresariais. Assim, existe 
o pleito de algumas empresas para que as operadoras de TV por assinatura permitam a 
habilitação em suas redes de Unidade Receptora e Decodificadora (URD) do assinante 
padronizada, não exclusiva, disponível no mercado varejista e certificada pela Anatel.

Outro aspecto relacionado à ameaça de novos entrantes é o acesso às matérias-primas. 
Quando este acesso é fácil para todas as empresas atuantes no mercado, a ameaça de novos 
entrantes é maior. No caso em tela, a princípio não haveria forte diferenciação, uma vez que o 
conteúdo estaria disponível para qualquer operadora que deseje contratá-lo. Entretanto, nota- 
se, por parte de algumas programadoras, a prática de diferenciação de preços por volume, bem 
como a de venda conjunta de canais, o que poderia dificultar o acesso a algum insumo básico.

Por fim, sobre o acesso aos subsídios do governo pelas empresas que estão no mercado, 
não se verifica uma atuação do governo no sentido de fomentar a consolidação de monopólios. 
Ao contrário, a própria Lei n9 12.485/2011, que dispõe sobre as etapas de programação, 
empacotamento e distribuição da cadeia de valor da comunicação audiovisual e também criou 
o Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), veio no sentido de harmonizar as regras anteriores 
para a prestação do serviço de TV por assinatura e facilitar a outorga de novos prestadores.
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Pelo lado do estímulo à construção de redes de telecomunicações há o Regime Especial 
de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga (RE-PNBL), que objetiva promover a 
modernização e a expansão das redes e, consequentemente, a massificação do acesso à banda 
larga, proporcionando desonerações de impostos e contribuições federais sobre a construção 
de redes fixas. Consequentemente, empresas envolvidas com a oferta de TV põr assinatura e 
SCM por rede terrestre têm conseguido benefícios fiscais na construção ou expansão de suas 
redes, destacando-se os grupos Claro, Telefônica, Oi e GVT.

A despeito das barreiras à entrada de novos concorrentes, desde a publicação da 
Resolução n9 581, de 26 de março de 2012, que aprovou o Regulamento do Serviço de Acesso 
Condicionado, 95 entrantes obtiveram outorga de SeAC até meados de abril de 2015 e possuem 
previsão próxima para entrada em operação em cerca de 233 municípios, envolvendo 
municípios não atendidos e atendidos por outras empresas. Desses novos outorgados, a grande 
maioria - 94 empresas - também solicitou ou já possuía outorga de SCM e 30 de STFC.

4.2.1 Avaliação final

Das análises empreendidas, tem-se o seguinte quadro de resumo, o qual deve ser 
avaliado de forma conjunta para caracterização final do grau de ameaça de novos entrantes no 
setor:

Quadro 5 - Intensidade da ameaça de novas entradas no Mercado de SeAC no Brasil

DETERMINANTES DE MAIOR
AMEAÇA DE NOVOS

ENTRANTES
ANÁLISE PARA 0 MERCADO DE SEAC

RESULTADO
DA ANÁLISE

(INTENSIDADE
DA AMEAÇA)

NÃO HAVER ECONOMIAS DE
ESCALA

Há elevadas economias de escala decorrentes das 
redes instaladas que, associadas aos elevados custos 
de construção de infraestrutura, provê ao operador 
que detiver maior capilaridade destas redes vantagem 
sobre entrantes ao se considerar o custo marginal de 
expansão da rede.

0

Há também as economias de escala envolvidas na 
aquisição de conteúdo, cuja comercialização envolve a 
concessão de descontos por volume.

NÃO HAVER DIFERENCIAÇÃO 
DE PRODUTO

Há diferenciação de produto, tanto do ponto de vista 
da tecnologia e do conteúdo, quanto do ponto de vista 
dos formatos de oferta (em consideração aos combos 
de serviços).

0

BAIXO NÍVEL DE EXIGÊNCIA DE
CAPITAL

São elevadas as necessidades de capital para a entrada 
no mercado de SeAC, em razão do elevado custo da 
infraestrutura e da contratação de conteúdo. Do 
ponto de vista da infraestrutura, nota-se que em 
localidades menos populosas, ou menos densamente 
povoadas, o serviço é basicamente prestado por meio

0
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REDUZIDOS CUSTOS DE TROCA 
PARA O CONSUMIDOR

de DTH, que exige alto nível de capital para 
contratação de capacidade satelital.

Em localidades mais densamente povoadas, e, 
portanto, mais rentáveis, os atuantes investem na 
construção de rede física de cabo, que também 
envolve alto nível de capital.

Foram identificadas duas ordens de custos de troca - 
aqueles objetivos, relacionados à fidelização do 
consumidor, que é amplamente praticada pelos 
agentes atuantes nesse mercado; e há também 
aqueles custos percebidos de forma mais subjetiva, 
envolvidos nas ofertas de serviços combinados - esse 
custo de troca deve ser considerado como mitigador 
da rivalidade naqueles municípios onde há ofertantes 
de combos.

Do ponto de vista da contratação de conteúdo, nota- 
ACESSOISONÔMICO ÀS se, por parte das programadoras, a prática de 

MATÉRIAS PRIMAS diferenciação de preços por volume bem como a de
venda conjunta de canais.

Verifica-se que os grandes grupos são os grandes
beneficiários de programas governamentais de

___ _______________ desoneração tributária e de linhas oficiais deACESSO ISONOMICO AOS
financiamento. Ainda que não pareça se tratar de SUBSÍDIOS do governo ,
restrição formal ao acesso de pequenos prestadores 
aos benefícios e incentivos, é um fato que tende a 
elevar as barreiras de entrada neste mercado.

©Legenda
O = rivalidade baixa;

= rivalidade média; = rivalidade alta; i

O

Fonte: Anatel.

Observa-se que o mercado de TV por assinatura possui barreiras à entrada elevadas, 
mas que não têm sido um impeditivo para que surjam novos prestadores. O que ocorre é que 
esses novos prestadores geralmente atuam no nível municipal e entram em nichos específicos 
de mercado, não se tornando uma ameaça às empresas já constituídas.

■ ' ' '

5. PRODUTOS E SERVIÇOS SUBSTITUTOS

Porter afirma que todas as empresas que têm o potencial de introduzir substitutos podem 
ser consideradas como ameaças, uma vez que quanto maior a quantidade de alternativas ao 
produto ou serviço em questão, menor é a rentabilidade esperada deste mercado e, 
consequentemente, menos atrativo ele se torna.

Substitutos podem limitar o potencial de retorno de um mercado, pois tendem a estabelecer 
um teto para os preços no mercado. Se o produto ou serviço substituto consegue mostrar um 
ganho na relação custo/benefício, a ameaça que oferece é ainda maior.
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Caracteriza-se como forte ameaça de produtos substitutos quando estes - ou seu mercado 
- apresentam as seguintes condições elencadas abaixo:

• Geração de inovações;

• Ganhos na relação custo/benefício dos produtos substitutos;

• Elevada lucratividade;

• Reduzido custo de troca por parte do comprador / Elevada propensão a substituição por 
parte do consumidor.

São apontados como possíveis substitutos da TV por assinatura os serviços de vídeo por 
demanda ou, em inglês, video on demand (VoD), principalmente por sua evolução recente em 
todo o mundo, consequência da expansão das novas tecnologias. Na França, por exemplo, a 
receita obtida neste mercado teve um crescimento médio anual de 36% desde 2007123. A Tabela 
31 abaixo apresenta o recorte temporal do ano de 2014 em alguns países. Como se pode notar, 
o Brasil ainda possui um grande espaço para o crescimento deste segmento, principalmente, se 
conseguir superar os gargalos presentes na atividade - a serem apresentados ao longo da seção. 
Ainda, espera-se que o crescimento médio anual entre 2015 e 2020 da receita destes serviços 
no mundo seja em torno de 14,5% e, no Brasil, de 27,3%124 125.

Tabela 31 - Estatísticas do Vídeo por Demanda em Países Selecionados no ano de 2014125

Receita Usuários Penetração*

(em milhões de dólares) (%) (em milhões) (%) (%)
Estados Unidos 7.533,2 65% 92,5 35% 36,0
Reino Unido 808,7 7% 10,4 4% 19,6
França 280,7 2% 7,0 3% 13,0
Brasil 138,0 1% 11,9 5% 7,7
Mundo (Total) 11.583,2 100% 262,5 100% 6,8

Fonte: Statista 2015. * Penetração mostra o percentual de usuários pagantes ativos (ou contas) em relação ao total da população 
acima de 16 anos do mercado em questão no ano em análise.

A Instrução Normativa n9105 da Ancine, de 10 de julho de 2012, em seu artigo l5, inciso 
XLVII, define o segmento de mercado de vídeo por demanda como o "conjunto de atividades 
encadeadas, realizadas por um ou vários agentes econômicos, necessárias à prestação dos 
serviços de oferta de um conjunto de obras audiovisuais na forma de catálogo, com linha 
editorial própria, para fruição por difusão não-linear, em horário determinado pelo consumidor 
final, de forma onerosa."

Há duas formas de transmissão de conteúdo nos serviços de vídeo por demanda:

• Redes dedicadas das operadoras de TV por Assinatura;

123 FRANÇA. Centre National du Cinéma et de L'lmage Animée. Le marché de Ia vídeo em 2014. Disponível em: 
http://www.cnc.fr/web/fr/etudes/-/ressources/6743026
124 Statista, 2015.
125 Valores apresentados incluem três tipos de negócio de vídeo digital: (1) Aluguel como única transação ou pay-per- 
view (transacional-VoD ou TVoD); (2) Serviços baseados em assinatura (subscription-VoD ou SVOD); (3) Compras 
digitais via download ou armazenamento permanente na "nuvem" (eletrônico-sell-through ou EST). Conteúdos e 
serviços ligados a propaganda, bem como conteúdos de vídeo amadores não estão incluídos.
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• Serviços conhecidos como over-the-top (OTT).

No primeiro caso, a transmissão é gerenciada por um operador e os dados são enviados a 
um receptor - por exemplo, um aparelho set-top box ou DVR (Digital Video Recorder) ligado à 
televisão. O Now, serviço de VoD da NET, se enquadra neste caso.

O OTT, por sua vez, depende do acesso a outro serviço - o de banda larga - para estar 
disponível, mas não exige que o consumidor contrate um operador de rede específico. Ou seja, 
a transmissão de conteúdo via serviços OTT é feita através da Internet e sua recepção pode se 
dar tanto em um computador, como em um tablet, celular ou smartTV, "em que o telespectador 
pode ter acesso às obras via streaming ou download, de forma onerosa ou não, variando de 
acordo com o modelo de negócio oferecido".

Esses serviços são ofertados, nos dias atuais, por meio de cinco modelos de negócio 
principais, a saber126:

• Aluguel: o usuário paga um valor para assistir a determinada obra, seja através de uma 
rede dedicada ou de OTT, por streaming ou download temporário;

• Venda: o espectador paga um determinado valor para ter acesso ilimitado à obra 
adquirida, via streaming e/ou através do download do arquivo da obra;

• Assinatura: o consumidor paga um valor fixo, costumeiramente mensal, para ter acesso 
ilimitado a todo o catálogo de obras disponibilizadas pelo provedor de VoD;127

• Difusão Gratuita Financiada por Publicidade: esta forma de oferta do serviço é 
financiada pela receita angariada com a publicidade veiculada junto aos conteúdos 
audiovisuais requisitados por demanda, ou ainda no layout do site, que oferece acesso 
gratuito ao catálogo de obras.

• Catch up TV: neste caso, todos ou parte dos programas exibidos nos canais de TV são 
disponibilizados ao assinante, geralmente por curto espaço de tempo, após sua exibição 
no canal de origem. No Brasil, contudo, há serviços que disponibilizam ainda uma vasta 
gama de conteúdos por tempo indeterminado, além dos exibidos nos canais, sendo o 
conceito de catch up TV, então, ampliado.

Há ainda casos em que esses modelos são combinados formando outros híbridos, como por 
exemplo, assinatura e aluguel ou assinatura, aluguel e venda. A Tabela 32 abaixo apresenta 
alguns exemplos de cada um destes modelos disponíveis no Brasil e seus respectivos preços.128

Tabela 32 - Exemplos de serviços de vídeo por demanda em atividade no Brasil

MODELO DE 
NEGÓCIO

NOME DO 
SERVIÇO PREÇOS

LU
O < 

w < Aluguel

Livre acesso ao catálogo padrão, se assinante NET HD 
ou HD MAX e residir em região onde ó serviço esteja

QC
OU.

□ õ
LU —C£ O

LU
O

NOW disponível.
Preço de filmes avulsos = varia de R$4,90 a R$9,90 

Preço Pré Lançamento = 15,00

126 Ver Tabela 32.
127 Existem, porém, serviços que oferecem diferentes planos de assinatura, com preços que variam conforme a 
limitações na quantidade de filmes que podem ser vistos, como ocorre com os planos da Enterplay.

128 Não foram considerados serviços que comercializam conteúdo adulto.
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On Demand GVT

Além dos conteúdos gratuitos, disponíveis em todos 
os pacotes de TV por assinatura da GVT, há os 

conteúdos pagos, cujo valor varia entre R$2,90 e 
R$19,90

Vivo Play
Disponível para todos os assinantes Vivo TV Fibra 

(opções de pacotes a partir de R$169,90 nos 
primeiros 3 meses).

t=

o

Assinatura

CBeebies129 US$ 4,99/mês

Philos TV R$ 16,90/mês

Enterplay
Três planos mensais: 4 filmes por R$9,90; 22 filmes 

por R$29,90 e 44 filmes por R$49,90.

Netflix
Plano Básico*: R$ 19,90 reais/mês

Plano Padrão*: R$ 22,90/mês
Plano Família*: R$ 29,90/mês

Netmovies R$ 18,90/mês

Catch up TV

CN Go130 Sem custos para assinantes Sky, Vivo, Oi TV e Algar 
Telecom, em computadores, tablets e smatphones.

Usuários podem assistir às programações destes 
canais ao vivo e acessar acervo com filmes, séries e 

desenhos animados.

TNT Go131

Fox Play
Sem custos para assinantes dos canais FOX na Vivo, 

GVT, Claro, Sky, Sim, OiTVHD, Algar, 0RM Cabo.

Globosat Play
Sem custos e exclusivo para assinantes Algar, Claro 

HDTV, GVT, Multiplay, NET, OITV HD, Vivo e Sky

HBO Go Sem custos para assinantes de Pacotes HBO/MAX da 
NET, Sky e Claro HDTV

WatchESPN / ESPN 
Play

Sem custo adicional para assinantes da NET, Sky, 
Telefônica Vivo, TV Alphavile e Algar Telecom que 

possuem o pacote com os canais ESPN
Provimento

Gratuito 
(financiado por 

publicidade)

Crackle Não cobra pelos conteúdos exibidos

TV SBT132 Não cobra pelos conteúdos exibidos

Híbrido

(assinatura + aluguel) Clarovideo

R$ 14,90/mês (não inclui conteúdos avulsos). Apenas 
o assinante tem a opção de alugar por 24 horas 

conteúdos avulsos do catálogo ao preço de 
lançamento (R$6,90) e catálogo (R$3,90).

Híbrido

(assinatura + aluguel + 
venda)

Looke

Os preços variam de R$2,90 a R$29,90 para o aluguel 
de filmes; de 24,90 a 119,90 (temporada completa) 
para o aluguel das séries; e de R$ 12,90 e R$ 45,90

para a compra de filmes.
0 valor da assinatura é de R$18,90.

129 BBC lança plataforma de VOD infantil na América Latina e EUA. Disponível em: 
http://convergecom.com.br/telaviva/paytv/27/04/2015/bbc-lanca-plataforma-de-vod-infantil-na-america-latina-e- 
eua/
130 Turner lança plataformas de TV everywhere dos canais Cartoon Network e TNT no Brasil. Disponível em: 
http://convergecom.com.br/telaviva/paytv/23/03/2015/turner-lanca-plataformas-de-tv-everywhere-dos-canais- 
cartoon-network-e-tnt-no-brasil/
131 Turner lança plataformas de TV everywhere dos canais Cartoon Network e TNT no Brasil. Disponível em: 
http://convergecom.com.br/telaviva/paytv/23/03/2015/turner-lanca-plataformas-de-tv-everywhere-dos-canais- 
cartoon-network-e-tnt-no-brasil/
132 SBT lança nova versão do seu aplicativo para smart TVs. Disponível em: 
http://convergecom.com.br/telaviva/paytv/05/ll/2015/sbt-lanca-nova-versao-do-seu-aplicativo-para-smart-tvs/

78



Híbrido

(assinatura + aluguel + 
venda + catch up TV)

Sky Online
0 preço do aluguel varia entre R$ 6,90 e R$ 15,00 

(lançamentos).
0 valor da assinatura é de R$15,90133

Híbrido

(venda + aluguel)

Google Play
Há desde filmes gratuitos (alguns documentários), até 
outros com valor máximo de R$34,90. Mas, a grande 

maioria varia entre R$3,90 e R$6,90.

ITunes Preços variam de U$2,99 a U$19,99

Youtube
Filmes para venda e aluguel, cujos preços variam 

entre R$1,99 (filmes clássicos) a R$29,90 
(lançamentos)

Video Unlimited / 
Playstation Store134

Filmes para venda e aluguel entre R$5,90 e R$29,00 
(essa variação também é observada entre os 

lançamentos).
Fonte: Elaboração Própria. *Preço para novos assinantes a partir de 10/06/2015. Plano Básico = uma tela; Plano Padrão = duas telas 
e suporte a HD; Plano Família = quatro telas e suporte a "Ultra HD" ou resolução 4K

Após uma breve apresentação do potencial serviço substituto - o VoD - passar-se-á à 
discussão dos tópicos referentes à sua ameaça ao mercado de TV por assinatura.

Quanto à geração de inovações, com o advento de novas tecnologias e o avanço da internet, 
foi possível desenvolver uma nova forma de distribuição do conteúdo audiovisual: o VoD. Este 
serviço introduziu uma nova forma de acesso dos espectadores ao conteúdo audiovisual, por 
disponibilizarem filmes, vídeos e programas de forma não linear, isto é, sem definir previamente 
qual data, horário, canal, suporte e obra deve ser escolhido(a) pelo consumidor para seu 
entretenimento. Ou seja, ele coincide com uma mudança no perfil do consumidor, que busca 
cada vez mais a oferta de conteúdos personalizados e disponíveis em qualquer tempo e lugar.

Apesar deste serviço ainda estar se consolidando no país, seu processo de crescimento 
parece irreversível e vem exigindo dos agentes envolvidos no setor audiovisual um esforço de 
adequação às novas possibilidades de consumo introduzidas pelo VoD, cujos próprios modelos 
de negócio ainda estão em fase de maturação. Ou seja, este novo serviço vem provocando 
inovações na própria cadeia de valor do segmento de TV por assinatura na medida em que as 
operadoras e empresas de mídia tradicionais começaram a ofertar não apenas serviços VoD 
como também algumas alternativas para acesso ao conteúdo ao vivo via Internet, de forma a 
promover uma experiência semelhante à dos usuários de OTTs de vídeo.

Assim, o crescimento de serviços OTT, como o Netflix, serviu de gatilho para que as 
empresas de TV por assinatura, seja no elo de programação ou de empacotamento/distribuição, 
criassem serviços próprios de VoD. Primeiramente, as operadoras começaram a oferecer suas 
próprias plataformas de serviço, como uma extensão do serviço de TV por assinatura. Este é o

133 Informação ZH Entretenimento. Disponível em:
http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2015/02/conheca-ll-servicos-de-tv-por-streaming-disponiveis- 
no-brasil-4708083.html. Clientes SKY HDTV Plus e Full não pagam nada a mais para assistir, de acordo com a própria 
Sky. Disponível em: http://assine.sky.com.br/sky-online.
134 Sony lança serviço Video Unlimited no Brasil. Disponível em: 
http://convergecom.com.br/telaviva/paytv/21/08/2014/sony-lanca-servico-video-unlimited-no-brasil/; e, Locadora 
de vídeos do Playstation, Video Unlimited, chega ao Brasil. Disponível em: 
http://gl.globo.com/tecnologia/noticia/2014/08/locadora-de-videos-do-playstation-video-unlimited-chega-ao-  
brasil.html
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caso do Now, da NET, que conta atualmente com trinta mil títulos e já corresponde a 20% do 
tempo total que o assinante passa assistindo TV - cerca de dezesseis horas por mês135

Outra possibilidade é o desenvolvimento de plataformas OTT chamadas de TV Everywhere 
(TVE), que resultam de acordos específicos, normalmente remunerados, entre programadoras 
- provedoras de conteúdo - e algumas operadoras de TV por assinatura136. Em geral, elas 
permitem acesso a conteúdos online sem custos adicionais apenas para assinantes dos 
respectivos canais na TV por assinatura, no intuito de agregar valor ao serviço prestado e reter 
o cliente. Este é o caso das plataformas chamadas Catch up TV, como CN Go, TNT Go, Fox Play, 
Globosat Play, Gloob Play, HBO Go, Telecine Play, WatchESPN / ESPN Play.

Há programadoras, contudo, que estão começando a prover serviços de streaming de 
maneira independente, como é o caso da HBO Latin America137. A empresa lançará na região o 
HBO Now para consumidores que só tem conexão de banda larga e, assim, poderão ter acesso 
ao catálogo HBO Go - já disponível como complemento da assinatura do pacote Premium 
HBO/MAX através das operadoras de TV paga - sem que seja necessário um pacote de TV por 
assinatura. Sua concorrente, a Telecine138, por sua vez, não pretende ofertar o serviço sem o 
auxílio das operadoras, uma vez que não tem a intenção de atuar no relacionamento direto com 
o cliente139.

Este tipo de parceria, entre as operadoras e as empresas ofertantes de VoD, tende a se 
intensificar, caso estas últimas não objetivem ampliar seus negócios por meio de uma atuação 
diretamente junto ao consumidor final - através, por exemplo, de uma área de relacionamento 
e cobrança140. A oferta conjunta dos serviços de tráfego de dados e OTT em um pacote com 
preço único pode ser visto pelo usuário como uma facilidade ou, ainda, uma vantagem 
financeira.

O próprio Netflix vem buscando parcerias com operadoras de TV por assinatura141 e 
pretende aumentar sua presença nos set-top boxes, uma vez que já considera sua atuação em 
smarTVs consolidada. Nos Estados Unidos o Netflix firmou acordo com a AT&T, Comcast, Verizon 
e Time Warner Cable, provedoras de serviços de Internet, para garantir a transmissão adequada

135 Operadoras querem enfrentar OTTs com OTTs. Disponível em: 
http://convergecom.com.br/teletime/04/08/2015/operadoras-querem-enfrentar-otts-com-otts/
136 Por isso, há plataformas de TVE que não estão disponíveis a algumas operadoras, como é o caso do HBO Go - que 
não está disponível para assinantes OiTV - e do FOX Play - não acessível para assinantes NET.
137 HBO lançará serviço de streaming independente na América Latina. Disponível em: 
http://convergecom.com.br/teletime/08/10/2015/hbo-lancara-servico-de-streaming-independente-na-america- 
latina/; HBO Now será lançado em dispositivos Apple. Disponível em: 
http://convergecom.com.br/telaviva/paytv/09/03/2015/hbo-now-sera-lancado-em-dispositivos-apple/
138 Telecine oferecerá VoD sem assinatura dos canais lineares no próximo ano. Disponível em: 
http://convergecom.com.br/telaviva/paytv/10/10/2015/telecine-oferecera-VoD-sem-assinatura-dos-canais- 
lineares-no-proximo-ano/
139 Em 3 a 5 anos, TV sob demanda vai predominar, diz Telecine. Disponível em:
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/em-3-a-5-anos-tv-sob-demanda-vai-predominar-diz-telecine; e, 
Telecine oferecerá VoD sem assinatura dos canais lineares no próximo ano. Disponível em:
http://convergecom.com.br/telaviva/paytv/10/10/2015/telecine-oferecera-VoD-sem-assinatura-dos-canais- 
lineares-no-proximo-ano/
140 Vale lembrar que, em mercados emergentes, há uma baixa penetração de cartões de crédito, especialmente na 
base pré-paga e, portanto, as empresas de VoD podem ter a necessidade de firmar parcerias com as operadoras no 
intuito de que estas realizem a cobrança do serviço.
141 Netflix quer aumentar parcerias com TV paga. Disponível em: http://www.telesintese.com.br/netflix-quer- 
aumentar-parcerias-com-tv-paga/
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de seu conteúdo142. No Brasil, a neutralidade de rede assegurada no artigo 3e do Marco Civil da 
Internet ainda pende de regulamentação em torno de suas exceções técnicas, sendo ainda uma 
questão em aberto143.

Além disso, em alguns países, como Reino Unido, Alemanha, França, Bélgica e Estados 
Unidos, este tipo de ligação também é uma realidade e as operadoras dão ao assinante a 
possibilidade de acessar também o concorrente OTT, sendo que, em alguns casos, a cobrança 
pode ser unificada. Assim, opta-se muitas vezes por ofertar pacotes baratos, que incluem banda 
larga, TV e serviços OTT, inclusive Netflix, como faz a americana Cablevision.

Já em relação à existência de ganhos na relação custo e benefício dos produtos substitutos, 
para que se possa avaliar se os serviços de VoD implicam ganhos irrefutáveis aos assinantes 
relativamente à TV por assinatura, é necessário compará-los não apenas em termos de seus 
preços como também no que tange à qualidade oferecida.

A competitividade em preço dos potenciais substitutos à TV por assinatura deve ser 
examinada sob dois pontos de vista: o das redes dedicadas e o dos OTTs. Enquanto no primeiro 
caso os serviços de VOD estão atrelados às operadoras e, para que o consumidor tenha acesso 
a eles, exige-se a compra de um pacote de TV por assinatura cujos valores mínimos costumam 
variar entre R$48,90 e R$79,90144; no segundo, o VoD é oferecido a preços menores - como no 
caso do aluguel avulso de alguns filmes - moderados - se consideradas as assinaturas - ou até 
mesmo de maneira gratuita - na difusão financiada por publicidade.

Ademais, neste segundo caso, deve-se levar em conta que o serviço OTT ainda não está 
regulamentado no país e, a partir do momento que isso acontecer, os preços relativos podem 
se alterar, caso passem a estar suscetíveis a tributos que hoje não fazem parte de seus custos.

Quanto à qualidade, três aspectos devem ser mencionados. Primeiramente, esta nova forma 
de consumo de mídias para entretenimento depende fortemente da banda larga fixa. De acordo 
com os dados da PNAD2013, cerca de um terço dos domicílios com TV por assinatura não 
possuem acesso à banda larga fixa (Ver Gráfico 20).

Gráfico 20-% dos Domicílios que possuem TV por Assinatura e Banda Larga Fixa

<

142 Netflix confirma acordo de interconexão com Time Warner Cable. Disponível em: 
http://www.telesintese.com.br/netflix-confirma-acordo-de-interconexao-com-time-warner-cable/
143 CINTRA, M. E. Neutralidade de Rede: o caso Comcast v. Netflix e o Marco Civil da Internet. Revista de Direito, 
Estado e Telecomunicações, Brasília, v. 7, n. 1, p. 145-170, maio 2015. Disponível em: 
http://www.ndsr.org/SEER/index.php?iournal=rdet&page=article&op=view&path%5B%5D=156&path%5B%5D=114
144 Há casos ainda que a operadora exige a compra de pacotes HD, ainda mais caros, como é o caso da NET.
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Fonte: Elaboração própria a partir de PNAD 2013.

Além disso, o serviço de banda larga deve estar disponível em qualidade e velocidade 
adequadas, o que ainda não é corriqueiro, Como mostra o Gráfico 21 abaixo, dos 255 milhões e 
279 milhões de acessos em 2013 e 2014, respectivamente, apenas 9% e 13% estão na faixa acima 
de 12 Mbps (megabit por segundo). 145 O elevado custo do serviço de banda larga fixa, nas 
condições ideais exigidas, e sua baixa penetração, mesmo nos grandes centros do país, dificulta 
o crescimento da fruição dos conteúdos VoD ofertados pela internet.

Gráfico 21- Percentual de Acessos de Banda Larga Fixa por Faixas de Velocidade
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Fonte: Elaboração Própria a partir de dados Anatel

145 Considerando que para se ter um serviço de VoD em qualidade minimamente aceitável seja necessária uma banda 
larga de velocidade mínima de 5 Mbps, e que entre 2 e 12 Mbps não se tem a informação do percentual que se 
encontra acima de 5Mbps, optou-se por explicitar apenas a faixa acima de 12 Mbps.
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Desta forma, apesar de a princípio parecer que o VoD seria um substituto direto da TV por 
assinatura, por estar disponível ao público de forma simples por preços relativamente baixos ou 
até de forma gratuita, ele ainda esbarra no alto preço cobrado para se ter uma assinatura de 
banda larga e na baixa velocidade ofertada.

Por fim, ainda não se pode considerar que o mercado de TV por assinatura como um todo 
está, de fato, sendo contestado diretamente pelos serviços de VoD146, dado que este é capaz de 
oferecer apenas algumas das categorias de conteúdo disponíveis na TV por assinatura - em 
geral, se restringem majoritariamente a filmes e séries e, em menor escala, documentários e 
conteúdo infantil.147 Assim, é mais razoável supor que atualmente a rivalidade se dá mais 
fortemente entre os serviços de VoD de filmes e séries e os pacotes premium de filmes e séries. 
A migração para o universo não linear faz sentido, a princípio, para este tipo de conteúdo, mas 
ainda não está claro se o mesmo ocorrerá com outros tipos de programação.

Quanto à existência de elevada lucratividade, as empresas de VoD vêm apresentando um 
resultado surpreendente de suas ações negociadas em bolsa, demonstrando que seu valor de 
mercado é atualmente superior ao das operadoras de serviços de telecomunicações. A Netflix, 
por exemplo, alcançou no primeiro trimestre de 2015 o valor de 32,9 bilhões de dólares 
negociados na bolsa de valores americana, superando grandes grupos de mídia do país, como 
CBS (com 30,6 bilhões de dólares) e Viacom (28,8 bilhões de dólares).148 O Gráfico 22 abaixo 
corrobora este argumento, ao comparar a média anual do valor das ações do Netflix, em índice, 
negociadas no mercado americano em comparação a outros índices - S&P 500, S&P North 
American Technology Internet Index e Nasdaq Composite Index.149

Além disso, estima-se que no Brasil, onde já atua há quatro anos, a empresa tenha entre 2,5 
e 4 milhões de assinantes, já configurando o quarto maior mercado do serviço, apenas atrás de 
Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Essa quantidade de assinantes o colocaria na terceira 
colocação no ranking de maiores operadoras de TV paga do País, abaixo de Embratel/NET e Sky. 
Fala-se, ainda que a empresa faturará entre R$500 milhões e R$ 1 bilhão, respectivamente 
superando as receitas de grandes redes de TV Aberta como Band e da RedeTV! ou se 
equiparando ao SBT.150

146 Aqui, não estão sendo considerados os serviços Catch Up, dado que, para terem acesso a esse serviço, os
consumidores devem adquirir um pacote de TV por assinatura, não podendo ser considerado, portanto, como 
substituto a esse serviço. Além disso, o conteúdo audiovisual oferecido é similar àquele transmitido nos canais 
lineares da TV por assinatura. \
147 A transmissão de eventos esportivos online começou a ser feita recentemente, pelo YouTube. Para maiores 
detalhes, ver "YouTube começa a transmitir futebol ao vivo", disponível em: 
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/youtube-comeca-a-transmitir-futebol-ao-vivo/52548; ou ainda "YouTube Red 
é oficial: conheça a versão paga do YouTube", disponível em: http://olhardigital.uol.com.br/pro/noticia/versao-paga- 
do-youtube-que-nao-tem-anuncios-ganha-data-de-lancamento-nos-eua/52349
148 Netflix alcança 62 milhões de assinantes e já vale mais do que TVs na bolsa. Disponível em: 
http://blogs.estadao.com.br/link/netflix-alcanca-62-milhoes-de-assinantes-e-ja-vale-mais-do-que-tvs-na-bolsa/
149 0 S&P 500 é um índice ponderado de capitalização que mede o desempenho da economia doméstica americana 
por meio do valor agregado de mercado de 500 ações que representam os principais setores da economia. O NASDAQ 
Composite Index é um índice ponderado de capitalização de base ampla de ações em todos os três eixos de atuação 
da Nasdaq ("Global Select, Global Market e Capital Market"). 0 S&P North American Technology Internet Index é um 
índice composto por doze ou mais ações selecionadas a partir do universo de ações que compõe o S&P North 
American Technology Index e fornece aos investidores um parâmetro sobre os valores mobiliários negociados nos 
Estados Unidos relacionados à internet.
150 Netflix já fatura mais de R$ 500 mi e vira o 'Uber1 da TV por assinatura. Disponível em: 
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/netflix-ja-fatura-mais-de-r-500-mi-e-vira-o-uber-da-tv-por- 
assinatura-8842
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Gráfico 22 - Evolução das ações do Netflix vis-à-vis índices Standard & Poor's e Nasdaq 
(janeiro 2009 = 100)

Nasdaq Composite Index ------S&P 500  S&P North American Technology Internet Index ------ Netflix

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados Bloomberg.

Entretanto, ao se comparar o resultado da Netflix no primeiro trimestre de 2015 com o do 
primeiro trimestre de 2014, observa-se que o lucro líquido da companhia apresentou uma queda 
de US$ 53,1 milhões para US$ 23,7 milhões, sendo a operação internacional a principal 
responsável por isso (Ver Tabela 33). Assim, apesar do crescimento da base de assinantes para 
outros mercados além dos Estados unidos, estes ainda não se mostram estabelecidos e 
enfrentam problemas - especialmente em países emergentes -, como a baixa penetração do 
cartão de crédito e dos serviços bancários eletrônicos, bem como baixa penetração da banda 
larga, e suscetibilidade à oscilação do dólar perante outras moedas.

Tabela 33 - Balanço Trimestral da Netflix 2014-2015

Dados em milhões de dólares, 
exceto para dados em percentual e 
número de assinantes

1°
Trimestre

2014

29
Trimestre

2014

39
Trimestre

2014

49
Trimestre

2014

19
Trimestre

2015

29
Trimestre

2015
(Previsão)

Streaming - Total
Receita $ 1,066 $ 1,146 $ 1,223 $ 1,305 $ 1,400 $ 1,474
Lucro $ 166 $ 212 $ 220 $ 178 $247 $ 227
Margem de contribuição 15.6% 18.5% 18.0% 13.6% 17.7% 15.4%
Membros - Pagantes 46.14 47.99 50.65 54.48 59.62 62.47
Membros-Total* 48.35 50.05 53.06 57.39 62.27 64.77
Adições Liquidas 4.00 1.69 3.02 4.33 4.88 2.50
Streaming - Estados Unidos
Receita $799 $ 838 $877 $917 $985 $ 1,024
Lucro $ 201 $ 227 $ 251 $257 $312 $328
Margem de contribuição 25.2% 27.1% 28.6% 28.0% 31.7% 32.0%
Membros - Pagantes 34.38 35.09 36.27 37.70 40.32 40.97
Membros - Total* 35.67 36.24 37.22 39.11 41.40 42.00
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Adições Líquidas 2.25 0.57 0.98 1.90 2.28 0.60
Streaming - Internacional
Receita $ 267 $307 $ 346 $388 $415 $450
Lucro $(35) $(15) $(31) $(79) $(65) $ (101)
Margem de contribuição -13.1% -5.0% -8.9% -20.3% -15.6% -22.4%
Membros - Pagantes 11.76 12.91 14.39 16.78 19.30 21.50
Membros-Total* 12.68 13.80 15.84 18.28 20.88 22.78
Adições Líquidas 1.75 1.12 2.04- 2.43 2.60 1.90
Total (inclui DVD):
Resultado Operacional $98 $ 130 $ 110 $65 $97 $ 59
Resultado líquido* $53 $71 $59 $83 $24 $ 16
Lucro por Ação $0.86 $ 1.15 $0.96 $ 1.35 $0.38 $0.26
Fluxo de Caixa Livre $8 $ 16 $ (74) $(78) $(163) N.A.
Ações Ordinárias 61.5 61.6 61.8 61.8 62.0 N.A.

Fonte: Carta aos Investidores divulgada pelo Netflix para o Primeiro trimestre de 2015. *lnclui as degustações. Disponível em: 
http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/308964808x0x821407/DB785B50-90FE-44DA-9F5B-
37DBF0DCD0El/Ql_15_Earnings_Letter_f inal_tables.pdf

Já em relação ao custo de troca por parte do comprador ou propensão a substituição por 
parte do consumidor, conforme apontado anteriormente, o grau de ameaça associado ao custo 
de troca da TV por assinatura pelo VoD é mediano, pois em seu atual estágio de 
desenvolvimento do mercado, tais serviços ainda não podem ser considerados como substitutos 
próximos.

Mesmo que a demanda por conectividade em diferentes dispositivos e por experiências 
personalizadas e flexíveis de consumo audiovisual seja crescente e esteja estimulando o 
desenvolvimento do mercado de VoD, outro aspecto que não apenas confirma a importância e 
popularidade da TV em sua forma linear, tradicional nos dias atuais, mas também mostra sua 
complementaridade ao não linear diz respeito à transmissão de conteúdos premium e ao vivo, 
como esportes. Em outubro de 2015, o YouTube anunciou que passaria a transmitir eventos 
esportivos online em dezessete países, incluindo o Brasil, pela quantia de 5 euros por partida ou 
20 euros por todo o torneio151. Todavia, trata-se ainda de uma iniciativa recente e isolada.

Um levantamento feito pela Amdocs e executado pela IE Market Research Corp com mais 
de quatro mil usuários em onze países, inclusive o Brasil, mostrou que de fato ainda não há uma 
tendência de substituição e os dois serviços - TV paga e VoD - possuem vantagens para o 
consumidor. Por um lado, a TV por assinatura ainda é percebida como de melhor qualidade, 
tanto na oferta de conteúdo como na qualidade de imagem e serviços. Por outro, o VoD teria a 
preferência dos demandantes nos quesitos preço, disponibilidade em múltiplos dispositivos e 
interface com usuário. Um quinto dos entrevistados reduziría seu pacote de TV por assinatura e 
apenas 4% cortaria o serviço, mas 51% destes manteriam o serviço se a operadora oferecesse a 
possibilidade de terem todo o conteúdo disponível, incluindo o conteúdo online e não linear, 
em diferentes interfaces. O estudo mostrou ainda que os usuários estão dispostos a pagar mais

151 YouTube começa a transmitir futebol ao vivo. Disponível em: http://olhardigital.uol.com.br/noticia/youtube- 
comeca-a-transmitir-futebol-ao-vivo/52548
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por serviços personalizados: nos Estados Unidos pagariam até US$ 6 extras na assinatura e no 
Canadá, até C$ 8152.

5.2.1. Avaliação final

À luz dos tópicos discutidos acima, não se pode considerar que existam serviços a serem 
considerados hoje como efetivos substitutos para a TV por assinatura. O Quadro 6 abaixo 
sintetiza as análises realizadas nesta seção.

Quadro 6- Intensidade da Ameaça de Substitutos no Mercado de TV por Assinatura no Brasil

DETERMINANTES DE MAIOR 
AMEAÇA DE SUBSTITUTOS ANÁLISE PARA 0 MERCADO DE PROGRAMAÇÃO

RESULTADO 
DA ANÁLISE
(INTENSIDADE
DA AMEAÇA)

0 VoD introduziu uma nova forma de acesso dos
espectadores ao conteúdo audiovisual, não linear, que 
vem exigindo dos agentes envolvidos no setor um 
esforço de adequação a novos modelos de negócios.

GERAÇÃO DE INOVAÇÕES Ou seja, este novo serviço vem provocando inovações 
na própria cadeia de valor do serviço de TV por 
assinatura na medida em que as operadoras e 
empresas de mídia tradicionais começaram a ofertar
serviços VoD.

GANHOS NA RELAÇÃO 
CUSTO/BENEFÍCIO DOS 

PRODUTOS SUBSTITUTOS

No que tange ao preço, deve-se considerar que nas 
redes dedicadas exige-se a compra de um pacote de 
TV por assinatura cujo menor valor varia entre R$48,90 
e R$79,90; e pelas OTTs os serviços são oferecidos a 
preços moderados a reduzidos, ou até mesmç de 
maneira gratuita. Porém, estes serviços ainda não são 
regulamentados no país e, a partir do momento que 
isso acontecer, os preços relativos podem se alterar. 
Ainda que os serviços de VoD se aproximem cada vez 
mais de ser substitutos do serviço de TV por 
assinatura, eles ainda devem suplantar a carência de 
infraestrutura de banda larga do país. E, mesmo nos 
domicílios onde há banda larga fixa, o VoD ainda se 
apresenta majoritariamente como complementar, 
devido à oferta de conteúdo esportivo e ao vivo.

©

Apesar de empresas de VoD virem apresentando bons 
resultados em suas ações negociadas em bolsa e terem 
sua base de assinantes aumentando, a lucratividade 
ainda não pode ser considerada inquestionavelmente 
elevada.

ELEVADA LUCRATIVIDADE Estes mercados ainda não estão estabelecidos e © 
enfrentam alguns problemas, tais como: baixa 
penetração do cartão de crédito e dos serviços 
bancários eletrônicos; baixa penetração da banda 
larga - especialmente em países emergentes -; estão 
suscetíveis à oscilação do dólar perante outras moedas

152 TV paga tem melhor conteúdo, mas OTT ganha na usabilidade, mostra estudo. Disponível em:
http://convergecom.com.br/telaviva/paytv/05/05/2015/tv-paga-tem-melhor-conteudo-mas-ott-ganha-na-
usabilidade-mostra-estudo/
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na atuação em outros mercados; e, dificuldades na
monetização adequada do serviço prestado.

REDUZIDO CUSTO DE TROCA 
POR PARTE DO COMPRADOR / 

ELEVADA PROPENSÃO A 
SUBSTITUIÇÃO POR PARTE DO 

CONSUMIDOR

O custo de troca da TV por assinatura pelo Vo D é 
mediano, pois no atual estágio de desenvolvimento do 
mercado, tais serviços ainda não podem ser 
considerados como substitutos.
A TV por assinatura ainda é percebida como de melhor 
qualidade, tanto na oferta de conteúdo como na 
qualidade de imagem e serviços; enquanto o VoD teria 
a preferência dos demandantes nos quesitos preço, 
disponibilidade em múltiplos dispositivos e interface 
com usuário.

Mesmo que o VoD seja considerado como potencial ameaça à TV por assinatura, para que 
ele se torne de fato um substituto teria que ultrapassar alguns gargalos relacionados a preço, 
qualidade e penetração da banda larga no país, bem como as questões atinentes à 
regulamentação.

6. PODER DE BARGANHA NAS NEGOCIAÇÕES ENTRE PROGRAMADORAS E 
OPERADORAS

O mercado de programação de canais e o de distribuição de pacotes na TV por assinatura 
estão intrinsecamente relacionados, de forma que a existência de players com poder de 
mercado ou a baixa rivalidade pode representar significativo gargalo no outro elo da cadeia.

Para que seja bem-sucedida no mercado de programação, uma empresa deve contar com 
oportunidades de diferenciação dos canais ofertados, o que implica incorrer em elevados 
investimentos em licenciamento de direitos de exibição de conteúdos audiovisuais atrativos 
para o público e em marca, além de incorrer em altos custos variáveis relativos à gestão de 
programação e de assinantes. Considerando ainda a presença de ganhos de escala e de escopo, 
esse cenário é provável apenas se os canais da programadora forem distribuídos por diferentes 
operadoras , alcançando uma base de assinantes expressiva. Tal fator é ainda mais crucial para 
programadoras de canais básicos, que dependem também da venda de espaço de propaganda, 
seja por inserção em intervalos comerciais, seja por variadas formas de merchandising e 
patrocínio ainda na etapa de geração de conteúdo. Isso porque, a disposição a pagar pelo espaço 
de propaganda depende do universo de espectadores do programa veiculado pela televisão por 
assinatura.153 Quanto maior a audiência, maior impacto terá a propaganda e, portanto, maior a 
disposição a pagar pela inserção publicitária.

Já no mercado de distribuição, possuir uma diversidade de canais para oferecê-los ao seu 
assinante é essencial para a sobrevivência das diversas operadoras de televisão por

153 Voto do ex Conselheiro Paulo Furquim no Processo Administrativo n308012.003048/2001-31
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assinatura.154 Justamente pela importância da diversidade para o processo de escolha dos 
assinantes entre uma ou outra operadora, torna-se necessário que uma operadora de TV paga 
tenha acesso a canais de gêneros diversos, de conteúdo comparável, embora não idêntico. 
Operadoras que não dispõem de algum componente de seu mix de canais, que seja comparável 
ao de operadoras concorrentes, apresèntarão desvantagens competitivas significativas, não 
tendo meios suficientes para competir nesse tipo de mercado.

Nesse contexto, a existência de empresas com forte poder de compra no mercado de 
distribuição pode resultar em uma remuneração para as programadoras abaixo do esperado em 
um mercado competitivo, o que implica margens reduzidas mesmo para empresas eficientes e 
uma menor habilidade de financiar a oferta de conteúdos audiovisuais de interesse para o 
público. Por outro lado, a existência de grandes grupos econômicos com poder de mercado no 
elo da programação pode ter como efeito preços maiores para as operadoras, reduzindo sua 
margem e sua habilidade de competir no mercado. Para avaliar a possibilidade de cada um 
desses cenários no mercado de TV por assinatura brasileiro, essa seção busca discutir os fatores 
que influenciam a existência de poder de barganha dos fornecedores e dos compradores.

6.1. PODER DO FORNECEDOR

Os fornecedores podem exercer seu poder de barganha sobre os participantes do mercado 
ao ameaçar aumentar os preços ou reduzir a qualidade dos produtos e serviços comprados. O 
poder de barganha é alto quando:

• A ameaça dos fornecedores comprarem empresas compradoras é alta.
• A diferenciação dos produtos e serviços dos fornecedores é alta;
• A disponibilidade de produtos substitutos é baixa;
• Os custos de troca do comprador são altos;
• A concentração dos fornecedores em relação à concentração de compradores no 

mercado é alta;

Inicialmente, destaca-se que a ameaça dos fornecedores comprarem o controle de 
empresas compradoras é vedada por lei. De acordo com a Lei 12.485/2011, o controle ou a 
titularidade de participação superior a 50% no capital total e votante de prestadoras de serviços 
de telecomunicações passou a ser vedado para produtoras e programadoras, o que forçou a 
reestruturação societária do Grupo Net e do Grupo SKY.

Conforme mencionado na seção de rivalidade, no mercado de programação, a diferenciação 
dos produtos e serviços dos fornecedores é elevada, o que afeta de maneira significativa a 
disponibilidade de produtos substitutos. O conteúdo audiovisual costuma ser agrupado pelas 
programadoras em canais de televisão, os quais são segmentados por temática ou formato, no 
intuito de atrair a atenção do público. Dessa forma, os canais televisivos, apesar de disputarem 
audiência entre si, não são necessariamente tidos como substitutos pelos assinantes, que

154 Parecer da SEAE no Ato de Concentração n.s 08012.005864/2000-07, que analisou o ingresso da Globosat como 
quotista da ESPN do Brasil Ltda., por meio de um aumento de capital, conferindo àquela empresa 25% do capital 
social dessa última.
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procuram diversidade de programação, para atender às diferentes preferências da família. 
Assim, a substitutibilidade entre canais somente é provável dentro do mesmo gênero - 
jornalístico, filmes e séries (premium e básico), variedades, esportivos, documentários e infantil. 
Mesmo nesse caso, a substituição pode ser prejudicada se o canal em questão contar com uma 
marca muito forte ou conteúdos audiovisuais muito atrativos para a audiência, principalmente 
se estes forem de difícil replicação, como o caso de transmissão de eventos esportivos populares 
e filmes e séries premium.

Conforme discutido na seção 3.2, os custos de troca dos compradores são altos pois a 
elevada diferenciação presente no mercado de programação pode resultar na fidelização do 
assinante a determinado canal, o que dificulta a substituição de um canal por outro, mesmo 
dentro de um mesmo gênero. Além disso, práticas comerciais comumente observadas, como a 
venda conjunta de canais de programação, podem aumentar o custo de troca, pois limitam a 
possibilidade de uma operadora substituir um único canal por outro, impondo a necessidade de 
procurar uma nova programadora de portfólio semelhante. Nesse mesmo sentido, a existência 
de descontos por grau de penetração155 na base de assinantes na aquisição de canais de 
programação pode afetar a habilidade de uma operadora substituir um canal que estava em um 
pacote com maior número de assinantes por outro canal de programação. Isso porque, a 
substituição pode implicar a diminuição da taxa de penetração e o fim do desconto, resultando 
em perdas monetárias para a operadora, que por sua vez podem desincentivar ou mesmo 
inviabilizar a substituição, mesmo que o outro canal individualmente tenha uma melhor relação 
custo-benefício.

Um mercado dominado por poucos grandes fornecedores de insumos pode indicar que o 
poder de barganha de alguns fornecedores é alto. No caso de programação para a TV por 
assinatura, esse parece ser o cenário.

Observa-se uma grande heterogeneidade quanto aos players, estando presentes no
segmento tanto empresas de grandes grupos de mídia nacionais e internacionais, quanto 
empresas independentes e entrantes com baixa participação de mercado. Na tabela abaixo, 
apresenta-se a participação dos grupos econômicos quanto ao número de canais e número de 
assinantes.156

Tabela 34 - Quantidade de Canais e Assinantes por Grupo Econômico

GRUPO QUANTIDADE 
DE CANAIS

NÚMERO DE 
ASSINANTES

155 O desconto pelo grau de penetração dos canais em pacotes funciona da seguinte maneira: quanto maior a 
proporção de assinantes do canal da programadora em relação à base total de assinantes da operadora, maior é o 
percentual de desconto aplicado sobre o preço para aquisição de programação. Essa estratégia é adotada 
principalmente pelas programadoras que oferecem canais direcionados aos pacotes básicos, com o objetivo de 
incentivar as operadoras a oferecerem os canais da programadora para um maior número pessoas em sua base de 
assinantes.
156 Como dito anteriormente, Time Out era a programadora dos canais Sports+ até meados de 2015, quando decidiu 
encerrar as transmissões dos mesmos após perder os diretos de transmissão da Liga dos Campeões da UEFA para o 
Esporte Interativo e da NBA. Adicionalmente, a Ancine decidiu tornar sem efeito o credenciamento da programadora 
por haver indícios de que a empresa, sediada no Uruguai, foi constituída com o propósito de viabilizar o exercício da 
atividade de programação de tais canais pela Sky Serviços do Brasil Ltda, o que violaria a Lei 12.485/2011, que proíbe 
as prestadoras de serviços de telecomunicações de atuarem na atividade de programação de conteúdo. Apesar dessa 
programadora estar atuando no mercado na época da coleta dos dados, em junho e julho de 2015, como foi 
descredenciada pela Ancine e, posteriormente, saiu do mercado de programação brasileiro, não será analisada na 
presente Nota Técnica.
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1 GLOBO 62 31,16% 396.103.943 32,84%
2 TIME WARNER 58 29,15% 309.135.880 25,63%
3 FOX 14 7,04% 116.339.700 9,64%
4 DISCOVERY 17 8,54% 106.541.172 8,83%
5 THE WALT DISNEY 11 5,53% 60.441.803 5,01%
6 VIACOM 12 6,03% 54.518.725 4,52%
7 NEWCO 4 2,01% 36.760.734 3,05%

PBI 4 2,01% 23.742.626 1,97%
9 TUNNA 1 0,50% (CONFIDENCIAL) 1,56%

GAMECORP 1 0,50% (CONFIDENCIAL) 1,56%

NOVAS MÍDIAS DIGITAIS 1 0,50% (CONFIDENCIAL) 1,12%

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA 1 0,50% (CONFIDENCIAL) 1,06%

SYNAPSE 1 0,50% (CONFIDENCIAL) 0,95%

14 AMC NETWORKS 3 1,51% (CONFIDENCIAL) 0,79%

15 CONCEITO A 1 0,50% (CONFIDENCIAL) 0,46%

BLOOMBERG L.P. 1 0,50% (CONFIDENCIAL) 0,36%

ZOOMOO 1 0,50% (CONFIDENCIAL) 0,35%

MÍDIA DO BRASIL 1 0,50% (CONFIDENCIAL) 0,13%

TV METEOROLÓGICA 1 0,50% (CONFIDENCIAL) 0,12%

17 BBC WORLD SERVICE GROUP 2 1,01% (CONFIDENCIAL) 0,07%
18 SCRIPPS 1 0,50% - -

LSAT 1 0,50% -
Total 199 1.206.082.400

Fonte: Elaboração Própria

Já a Tabela 35 apresenta a audiência dos grupos econômicos, quando são considerados os
37 canais mais assistidos da TV por assinatura no ano de 2014.

• - ■ *
Tabela 35-Audiência por Grupo a partir de Canais de TV por Assinatura Selecionados em 2014

GRUPO AUDIÊNCIA TOTAL %
GLOBO 3,87 33%

TIME WARNER 2,97 26%
DISCOVERY 2,04 18%

FOX 1,29 11%
DISNEY 0,99 9%

VIACOM 0,42 4%

Total 11,58 100%
Fonte: Parecer do CADE n'" 327/2O15/CGAA5/SGA1/SG. Elaboração Própria
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Da análise das Tabelas 34 e 35, observa-se que os dois principais grupos econômicos que 
atuam no mercado de programação são a Globo e a Time Warner. Juntos, possuem 60% dos 
canais de programação, 59% da audiência e 58% do número de assinantes no mercado de TV 
por assinatura brasileiro.

O grupo Globo é um conglomerado nacional de mídia e entretenimento e, na TV por 
assinatura, é responsável por aproximadamente 30% do total de canais ofertados dos mais 
diversos perfis - como variedades, esportes, filmes e séries, notícias e infantil - sendo a maioria 
deles totalmente próprios, à exceção dos canais Telecine, Universal Channel, Syfy, Studio 
Universal, Megapix e Canal Brasil. Conta com seis programadoras, sendo que as principais são 
Globosat e Telecine, que representam quase 70% dos assinantes do grupo.

Tabela 36 - Número de canais e assinantes, por programadora - Grupo Globo

Grupo Globo Número de Canais % Assinantes %
GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA 21 33,87% (CONFIDENCIAL)

TELECINE PROGRAMAÇÃO DE FILMES LTDA. 14 22,59% (CONFIDENCIAL)
HORIZONTE CONTEÚDOS LTDA 19 30,65% (CONFIDENCIAL)

NBCUNIVERSAL NETWORKS INTERNATIONAL 
BRASIL PROGRAMADORA S/A 4 6,45% (CONFIDENCIAL)

GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 
S.A. 2

3,23% (CONFIDENCIAL)
CANAL BRAZIL S.A. 2 3,23% (CONFIDENCIAL)

Total 62 395.607.526
Fonte: Elaboração Própria

Os canais Telecine são resultado de uma parceria entre a Globosat (50%) e quatro estúdios 
norte-americanos: Fox International Channels (12,5%), Paramount157(12,5%), NBC Universal LLC 
(12,5%) e MGM INC158 (12,5%). Da mesma forma, o Canal Brasil também está associado ao grupo 
Globo, uma vez que resulta da parceria entre a Globosat (50%) e o Grupo Consórcio Brasil (GBC), 
formado pelos cineastas Luiz Carlos Barreto, Zelito Vianna, Marco Altberg, Roberto Farias, Anibal 
Massaini Neto, Patrick Siaretta, Paulo Mendonça (diretor geral do canal) e André Saddy.159

Já os canais Universal, Syfy, Studio Universal e Megapix são ofertados pela Globosat como 
resultado de sua associação à NBCUniversal Media160 através da NBCUniversal Networks 
International Brasil Programadora.

157 Pertencente ao grupo Viacom.
158 Com mais US$ 4 Bilhões em dívidas, a MGM Inc. conseguiu ao final de outubro de 2010 que seus acionistas 
aprovassem o plano de reestruturação no qual os credores trocaram o montante devido por 95,3% das ações da 
companhia. Em novembro de 2010, a MGM deu entrada no Chapter 11 na justiça americana, uma espécie de 
concordata, da qual emergiu reestruturada ainda em dezembro de 2010 com a entrada da Spyglass Entertainment 
comò acionista com 4,7% de participação e a entrega da administração da MGM para os executivos da Spyglass Gary 
Barber e Roger Birnbaum. Dessa forma, a participação dos fundos Providence Equity Partners (29%), Texas Pacific 
Group (21%), DJL Merchant Banking Partners (7%), Quadrangle Group (3%) e ainda da Comcast (20%) e da Sony 
Corporation (20%) deixaram de existir. Em julho de 2012, a MGM comunicou à SEC comissão de valores mobiliários 
dos EUA, intenção de abrir capital por meio de IPO. Em agosto de 2012, a MGM vendeu 50% de participação que 
detinha na MGM NetvVorks Latin America para Chellomedia, subsidiária integral da Liberty Global, Inc. (Telaviva, 2012)
159 O mercado de TV por assinatura no Brasil, Telaviva e Teletime, 2012.
160 A NBCUniversal pertence 100% ao grupo Comcast, desde 2013, quando este comprou a parte da empresa 
previamente pertencente à GE (49%).
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Já os canais Universal Channel, Syfy, Studio Universal e Megapix são ofertados pela Globosat 
como resultado de sua associação à NBCUniversal Media161 através da NBCUniversal Networks 
International Brasil Programadora.

Como se pode apreender da análise sobre rivalidade realizada na seção 3, as programadoras 
pertencentes ao grupo Globo são líderes em diversas categorias temáticas. Na dos canais de 
notícias, a Globosat oferta o principal canal, Globo News, que conta com (CONFIDENCIAL) do 
número de assinantes. Quanto aos canais esportivos, o grupo Globo possui o principal canal da 
categoria, o SportTV, e os direitos de transmissão de diversas competições brasileiras de futebol 
masculino.162 Sua participação de mercado em número de assinantes é de (CONFIDENCIAL) e 
em audiência, de 70%. Além disso, é o único grupo que atua na subcategoria de canais de 
esporte pay-per-view, oferecendo programação de lutas e artes marciais, com cerca de 
(CONFIDENCIAL) assinantes, e de futebol, com cerca de (CONFIDENCIAL) de assinantes.

Já na categoria de variedades, o grupo Globo possui 4 canais de programação, todos com 
versões em HD, e cerca de (CONFIDENCIAL) dos assinantes. Conta ainda com 72% da audiência 
e os dois principais canais do segmento: Viva e Multishow. Por fim, possui significativa relevância 
na categoria de filmes e séries, oferecendo 2 canais básicos, o Megapix e o Canal Brasil, ambos 
com versões em HD, com share de (CONFIDENCIAL) em número de assinantes. O canal Megapix 
é o terceiro em audiência, com cerca de 15%. Possui, ainda, 6 canais de filmes e séries premium, 
os canais Telecine, todos com versões em HD, que resulta em uma participação em assinantes 
de (CONFIDENCIAL).

Já a Time Warner, conglomerado de origem norte-americana e atuante nas áreas de mídia 
e entretenimento, é composta por três marcas principais: HBO, Turner e Warner.

Na América Latina, a HBO Latin America Group atua como subsidiária do Home Box Office 
Inc. e é responsável pela comercialização dos canais HBO, Cinemax, Max, A&E, Animax, AXN, E! 
Entertainment Television, Sony Entertainment Television, Lifetime, History Channel e H2.163 
Como dito anteriormente, os canais A&E, History, H2 e Lifetime, apesar de pertencerem à A&E 
Television Networks164 são distribuídos no Brasil pela HBO. O mesmo ocorre com os canais 
pertencentes à Sony Pictures Television Networks (Animax, AXN e Sony Entertainment 
Television) e à Comcast (E! Entertainment Television).

Tabela 37 - Número de canais e assinantes, por programadora - Grupo Time Warner

Programadora Número
de Canais % Assinantes

SET BRAZIL, LLC 4 6,90% (CONFIDENCIAL)

HBO LATIN
AMERICA GROUP

BRASIL PROGRAMMING, L.L.C 
HISTORY CHANNEL BRAZIL

11 18,97% (CONFIDENCIAL)

DISTRIBUTION, LLC 4 6,90% (CONFIDENCIAL)
BRASIL ADVERTISING, L.L.C 2 3,45% (CONFIDENCIAL)

A&E BRAZIL DISTRIBUTION, LLC 3 5,17% (CONFIDENCIAL)
BRASIL PRODUCTIONS, L.L.C 8 13,79% (CONFIDENCIAL)

161 A NBCUniversal pertence 100% ao grupo Comcast, desde 2013, quando este comprou a parte da empresa 
previamente pertencente à GE (49%).
162 Quais sejam: Campeonato Brasileiro das séries A e B, da Copa do Brasil e dos principais campeonatos estaduais, 
quais sejam: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Pernambuco
163 Substituto do The Biography Channel desde outubro de 2014.
164 A A&E Television Networks é uma joint venture entre o grupo Disney (50%) e a Hearst Corporation (50%)

92



E! BRAZIL DISTRIBUTION, LLC 1 1,72% (CONFIDENCIAL)
LIFETIME BRAZIL DISTRIBUTION, LLC. 1 1,72% (CONFIDENCIAL)

TURNER BROADCASTING SYSTEM LATIN AMERICA, INC. 18 31,03% (CONFIDENCIAL)
WARNER CHANNEL BRAZIL INC. 2 3,45% (CONFIDENCIAL)

TOPSPORTS VENTURES S.A. 4 6,90% (CONFIDENCIAL)
TOTAL 58 309.135.880

Fonte: Elaboração própria

Os canais Boomerang, Cartoon Network, CNN, Glitz*, I.SAT, Space, TBS, TCM, TNT, Tooncast, 
Tru TV e Warner Channel são distribuídos pela Turner na região. Adicionalmente, em janeiro de 
2015, a empresa finalizou a compra do canal esportivo Esporte Interativo, ampliando seu 
espectro de atuação para o segmento esportivo.

A Time Warner é o único grupo que atua em todas as categorias temáticas - documentários, 
esportes, infantis, notícias, variedades, filmes e séries básicos e filmes e séries premium, com 
um portfólio de 58 canais. Além disso, compartilha a liderança com o grupo Disney na categoria 
infantil, com uma participação de mercado de (CONFIDENCIAL) em número de assinantes. Já na 
subcategoria de filmes e séries básicos, é o grupo com maior número de canais, oferecendo 19 
canais de programação, sendo que 8 deles possuem versão em HD com programação idêntica à 
versão em SD e conta com uma participação de (CONFIDENCIAL) em número de assinantes e de 
50% em audiência. Oferece, também, o maior número de canais na subcategoria de filmes e 
séries premium, 19 canais, dos quais 8 deles possuem versão em HD com mesma programação, 
detendo um share significativo, de (CONFIDENCIAL) do número de assinantes.

Outros grupos de relevância são Discovery, Fox e Disney, com uma participação de mercado 
conjunta de 23,5% em número de assinantes e de 21% em número de canais.

A Discovery possui cerca de 9% dos assinantes da TV por assinatura, com um portfólio de 17 
canais, atuando nas categorias de documentários, infantis, variedades e na subcategoria de 
filmes e séries básicos. Em novembro de 2010 adquiriu os 50% de participação da BBC 
Worldwide nos canais Animal Planet e Investigação Discovery (ID)165 e desde então controla 
integralmente estes canais.166 Outros canais que fazem parte de seu portfólio são: Discovery 
Kids, Discovery Channel, Discovery Civilization, Discovery Home & Health, Discovery Science, 
Discovery HD Theater, Discovery Turbo e TLC.

Além de possuir uma marca forte, detém uma posição competitiva privilegiada, por 
programar o Discovery Kids, canal líder de audiência na TV por assinatura brasileira há seis anos 
consecutivos.167 É líder, ainda, na categoria de documentários, contando com (CONFIDENCIAL) 
dos assinantes do gênero, com 52% da audiência e com o principal canal do segmento: o 
Discovery Channel.

O grupo Fox, por sua vez, passou por algumas mudanças em sua composição acionária entre 
2013 e 2014. Além de ter se desvinculado da News Corp em junho de 2013, comprou em 2014 
21% da National Geographic Channels International - NGC International - que pertencia à 
BSkyB, totalizando 73% de propriedade na empresa.168 Com isso, é responsável não apenas pelos

165 O Investigação Discovery - ou ID - sucedeu o People&Arts e o Liv.
165 O mercado de TV por assinatura no Brasil, Telaviva e Teletime, 2012.
167 Relatório Anual da Discovery, SEC Filings lOk (2014).
168 Os 27% restantes são de propriedade da NGC, LLC.
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canais Fox - que no Brasil se referem à Baby TV, Fox, Fox Life, Fox News, Fox Sports, Fox Sports 
2 e FX - como também pelos canais National Geographic - no país, National Geographic e 
NatGeo Wild HD.

Com um portfólio de 14 canais, o grupo Fox atua em praticamente todas as categorias 
temáticas (documentários, esportes, infantis, variedades, notícias e filmes e séries básicos). 
Conta ainda com uma participação de cerca de 10% dos assinantes da TV por assinatura. O canal 
Fox é o canal com maior audiência do segmento de filmes e séries básicos, com 17,2% de share, 
mesmo o grupo contando com cerca de (CONFIDENCIAL) dos assinantes nesse gênero. Já na 
categoria de documentários, a Fox conta com (CONFIDENCIAL) dos assinantes e 26% da 
audiência, com o canal National Geographic e NatGeo Wild. A Fox é o segundo grupo no 
segmento de canais esportivos, contando com (CONFIDENCIAL) dos assinantes e 14% da 
audiência. Por fim, o Fox Sports vem ganhando importância na categoria de canais esportivos, 
por adquirir os direitos de transmissão da Libertadores.

Com um portfólio de 11 canais de programação, o grupo Disney atua nas categorias de 
esportes e infantil e conta com 5% dos assinantes da TV por assinatura no Brasil. É composto 
por duas principais programadoras no segmento de TV por assinatura brasileiro169: i) The Walt 
Disney Co., 100% pertencente ao grupo, oferta os canais Disney Channel, Disney Junior e Disney 
XD no Brasil; ii) ESPN, que pertence 80% a este grupo e os 20% restantes à Hearst Corporation e 
disponibiliza no Brasil os canais ESPN, ESPN Brasil e ESPN+. No segmento infantil, além de contar 
com uma forte marca, o grupo Disney compartilha a liderança em número de assinantes com a 
Time Warner, com cerca de (CONFIDENCIAL) de participação.

Tabela 38 - Número de canais e assinantes, por programadora - Grupo Walt Disney

Programadora Número
de Canais % Assinantes %

ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 5 45,45% (CONFIDENCIAL)
BUENA VISTA INTERNATIONAL, INC 6 54,55% (CONFIDENCIAL)
Total 11 60.441.803

Fonte: Elaboração própria

A Viacom170, por fim, possui um portfólio de 12 canais e conta com 4,5% dos assinantes da 
TV por assinatura. Opera no Brasil os seguintes canais: Comedy Central, MTV, Nick Jr, 
Nickelodeon, Paramount Channel, Vhl HD e Vhl Mega Hits. Oferece canais em diversos perfis, 
como infantis, variedades e filmes e séries básicos. Contudo, não detém liderança em nenhuma 
das categorias e, a princípio, não contaria com forte poder de barganha no mercado de 
programação.

Os demais grupos não têm uma posição competitiva de destaque, por terem poucos canais, 
e/ou canais que exibem conteúdos menos atrativos ao público. Assim, dificilmente oferecem

169 Além dessas duas empresas, o grupo The Walt Disney conta com 100% do grupo ABC Family, mas sem distribuição 
de canais no Brasil; e com a A&E Television Networks, jointventure entre o grupo Disney (50%) e a Hearst Corporation 
(50%), que é responsável pelos canais A&E, History, H2 e Lifetime, mas no país são distribuídos pela HBO.
170 A título de curiosidade, a MTV surgiu no Brasil através de uma parceria entre a Viacom e o Grupo Abril em 1990, 
sendo transmitida na TV aberta brasileira até 2013, quando a primeira, através de seu braço internacional Viacom 
International Media Networks The Américas, assumiu a marca no país.
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significativa rivalidade aos players acima elencados, estando na franja de mercado. O número 
de assinantes dos 16 grupos somados representa um share de apenas 14%.

Os grupos nacionais - a saber, Conceito A, Fundação Padre Anchieta, Gamecorp, Lsat, Mídia 
Do Brasil, Newco, Novas Mídias Digitais, PBI, Synapse, Tunna, Tv Meteorológica e Zoomoo - são 
muito pequenos, proprietários de poucos canais e com baixa participação individual de 
mercado. Programam majoritariamente Canais Brasileiros de Espaço Qualificado, tanto 
independentes quanto os chamados superbrasileiros, e muitos deles entraram no mercado 
apenas com o advento da Lei 12.485/2011, para o cumprimento das cotas de pacote 
estabelecidas, e ainda não são comercializados por todas as operadoras de TV por assinatura.171

Para avaliar se a concentração dos fornecedores em relação à concentração de compradores 
no mercado é alta, é importante se debruçar sobre a existência de poder de compra nesse 
mercado.

6.2. PODER DOS COMPRADORES

Os compradores podem influenciar o mercado ao forçar os preços para baixo, demandar 
maior qualidade dos serviços e inovação. Contudo, o excessivo poder de compra pode resultar 
em efeitos deletérios no mercado, seja por reduzir as margens de lucro de empresas eficientes, 
seja por desincentivar a entrada no mercado upstream.

O poder de cada grupo de compradores depende das características, volume e importância 
de suas compras em relação ao mercado total e é tido como grande quando:

• Há pouca diferenciação de produto entre as empresas do mercado;
• Existe forte possibilidade de os clientes comprarem as empresas fornecedoras;
• Os compradores têm bom conhecimento dos custos e da estrutura das empresas 

vendedoras;
• A lucratividade dos compradores é alta;
• O volume de compra é alto;
• A redução de custos por meio de produtos comprados é pequena;
• A importância do fornecedor para a qualidade do produto final do comprador é baixa;
• A porcentagem de gastos dos compradores e produtos dos fornecedores é alta;
• A concentração dos compradores em relação às empresas vendedoras é maior.

Um mercado dominado por poucos grandes compradores de insumos pode indicar a 
existência de poder de compra. Para avaliar essa questão, deve ser considerada a participação 
nacional das operadoras de TV por assinatura. Isso porque, as negociações entre programadoras 
e operadoras se dão em âmbito nacional, sendo considerada a totalidade de assinantes que 
recebe o canal de programação e não a localidade de onde cada assinante está acessando o 
conteúdo veiculado.

171 O canal de programação da Conceito A, CineBrasil TV, e o canal da Zoomoo são distribuídos apenas pela Sky. Já o 
Chef TV, da Mídia do Brasil, é comercializado apenas pela Oi TV. Alguns dos canais da PBI são ofertados pela NET e 
alguns, pela GVT. O Fish TV, por sua vez, é comercializado apenas pela CTBC e GVT. O Climatempo, apenas pela GVT 
e Oi TV.
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Observa-se uma significativa assimetria entre os grupos que atuam no segmento de 
empacotamento e distribuição na TV por assinatura, tanto nas estratégias comerciais adotadas, 
como na capacidade econômica e financeira, o que pode afetar o poder de barganha das 
empresas durante as negociações com as programadoras para a aquisição de conteúdo. Quanto 
ao número de assinantes, dos 87 grupos econômicos com assinantes ativos em junho de 2015, 
77 possuem menos do que 50.000 acessos. Já as duas maiores empresas, CLARO 
(CLARO/EMBRATEL/NET) e SKY/DIRECTV possuem 10.159.139 e 5.607.519 assinantes, 
respectivamente, o que corresponde a 80,53% do total de assinantes do serviço. Nesse sentido, 
o mercado nacional de empacotamento e distribuição de TV por assinatura pode ser 
considerado concentrado.

O Gráfico 23 abaixo apresenta o número de assinantes e a participação de mercado nacional 
dos grupos econômicos que atuam no mercado empacotamento e distribuição de TV por 
assinatura: o primeiro apresenta dados dos 4 maiores grupos; e o segundo, das empresas com 
menor participação de mercado. A Oi, o menor grupo econômico entre os quatro maiores, está 
presente nos dois gráficos, para que seja possível observar a assimetria entre os agentes que 
atuam nesse mercado.

Gráfico 23 - Número de assinantes e participação de mercado
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Fonte: Elaboração Própria a partir de dados Anatel para junho de 2015.

Com relação à diversidade de estratégias presente no segmento, cabe fazer referência à 
oferta de outros serviços em conjunto com a TV por assinatura. É muito comum uma operadora 
oferecer pacotes denominados "triple-play" ou "quadruple-play", que incluem, além da TV por 
assinatura, banda larga fixa, telefonia fixa e/ou telefonia móvel. Como discutido anteriormente, 
no atual cenário do setor de telecomunicações, com a convergência tecnológica, o êxito em 
determinado mercado pode ser requisito estratégico para se obter sucesso em outros 
mercados, o que permite que a operadora aceite menores margens em determinado segmento 
para ser bem-sucedida num conjunto. A Tabela 39 abaixo apresenta a participação de mercado 
de cada grupo econômico nas quatro atividades.

Tabela 39 - Percentual de Participação de Mercado por Segmento do Quadruple-Play em 
Junho/2015

Grupos TV por 
Assinatura

Banda Larga 
Fixa

Telefonia
Móvel Telefonia Fixa

CLARO (CLARO/EMBRATEL/NET) 52% 32% 25% 13%
SKY/DIRECTV 29% 1% , - -
OI 6% 26% 18% 47%
TELEFÔNICA/GVT 9% 29% 29% 36%
ALGAR (CTBC TELECOM) 1% 2% 0,4% 2%
Outras 4% 11% 27%* 1%
Total de Acessos 19.637.087 24.946.960 282.454.655 89.591.291

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados Anatel. Em destaque amarelo, as líderes em cada segmento 
de mercado. *A TIM, com 74.600.398 acessos, representa 97% deste valor, ou 26% do total de acessos.

Nesse contexto, o grupo atual líder do mercado, CLARO, conta com importante 
participação no segmento de TV por assinatura, banda larga fixa e telefonia móvel, tendo a 
flexibilidade de ofertar conjuntamente com a TV por assinatura outros serviços (voz fixa e banda 
larga) por meio de redes a cabo e por meio de satélite. O grupo Sky, por sua vez, possui posição 
relevante no mercado de TV por assinatura, mas conta ainda com uma pequena participação no
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segmento de banda larga fixa, de apenas 1%, o que limita sua possibilidade de ofertar pacotes 
com venda conjunta.

Vale notar que há grupos com baixa participação de mercado na TV por assinatura que se 
destacam na oferta de outros serviços de telecomunicações, como é o caso da Oi e da Telefônica. 
Em que pese responderem, respectivamente, por 6% e 9% dos acessos de TV por assinatura, são 
grupos econômicos com significativa participação nos mercados de banda larga fixa, telefonia 
fixa e telefonia móvel. Assim, apesar de contarem com uma posição menos vantajosa para 
contratar programação, quando comparados com os grupos Claro e Sky, os grupos Oi e 
Telefônica possuem operações com significativa escala e alta capilaridade de rede, além de 
serem capazes de ofertar os combos de serviços. Dessa forma, possuem vantagens competitivas 
quando comparados a grupos menores, como é o caso da Algar e outros.

Dessa forma, os pequenos provedores de serviço de TV paga, com atuação municipal, por 
não contarem com grande escala, enfrentam desafios maiores e não têm a mesma capacidade 
de competir e se manter no mercado que os demais grupos econômicos.

Quanto aos demais fatores, como já mencionado anteriormente, há vedação legal para que 
compradores e fornecedores façam parte do mesmo grupo econômico. Dessa forma, 
atualmente as operadoras não possuem conhecimento dos custos e da estrutura das 
programadoras. Entretanto, como os grupos Claro e Sky possuíam alguma relação de controle 
com a programadora Globo, é possível que eles detenham algum conhecimento dos custos e 
estrutura pretéritos, o que pode conferir a eles uma vantagem nas negociações com as 
programadoras.

Além disso, como dito anteriormente, a diferenciação de produtos é elevada. Em geral, os 
canais televisivos, apesar de disputarem audiência entre si, não são necessariamente tidos pelo 
usuário final como substitutos. Por exemplo, no momento de assinar determinado pacote de TV 
paga, um canal de esportes que veicula apenas campeonatos de vôlei e tênis não 
necessariamente concorre com um canal de esportes que veicula somente campeonatos de 
futebol, pois pode não ser percebido como uma opção de entretenimento ao assinante. Tal 
característica torna o padrão competitivo entre programadoras mais complexo, dificultando a 
identificação dos canais que exercem real pressão competitiva entre si.

Do ponto de vista da lucratividade das operadoras, como não há informações contábeis 
adequadamente desagregadas, não é possível aferir se a lucratividade é alta. Existem algumas 
informações extraídas das demonstrações financeiras de alguns grupos, A título de exemplo, 
destacam-se os balanços de 2013 das empresas Sky e Net, que obtiveram uma margem Lajida 
(Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) por volta de 30%.172 Há ainda 
alegações de algumas operadoras de pequeno porte que informam estar operando com 
margem Lajida próxima de zero, de tal forma que aparentemente observa-se uma grande 
disparidade entre as margens operacionais dos dois maiores grupos de operadoras e dos grupos 
menores.

É possível, ainda, identificar nesse mercado significativos descontos por volume de compras 
nos licenciamentos dos canais de programação. As negociações quanto às condições comerciais

172 De acordo com as demonstrações financeiras da Directv publicadas na SEC (Form 10-k) a margem Lajida da 
operação brasileira da Sky nos anos de 2012 e 2013 foi de 31,1% e 33,4%, respectivamente. As demonstrações 
financeiras da Net Serviços de Comunicação S.A. apresentam margem Lajida de 28,1% e 29,7% para os anos de 2012 
e 2013, respectivamente.
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e de distribuição inerentes à contratação de canais podem variar conforme a programadora, 
baseando-se em parâmetros como taxa de penetração na base de assinantes das operadoras, 
valor fixo por assinante, formas de pagamento, risco cambial, dentre outros. Contudo, é comum 
observar que o preço designado pelas programadoras para cada canal varia de acordo com a 
faixa de volume de assinantes, em que expressivos descontos são atribuídos ao preço por 
assinante a fim de oferecer condições mais vantajosas à operadora pelo maior volume de 
acessos. Assim, o incremento da base leva a um aumento da remuneração para a programadora, 
mas este aumento é atenuado pelo valor menor por assinante, o que implica uma discriminação 
de preços de segundo grau.173 Os valores costumam ser definidos por faixas de consumidor, 
resultando em descontos não lineares174, que beneficiam, principalmente, as operadoras de 
maior porte. Além disso, observam-se restrições verticais no mercado, em que empresas 
determinam nos contratos cláusulas de cliente mais favorecido, onde uma programadora deve 
estender à operadora vantagens negociadas com as operadoras concorrentes. Tais cláusulas 
podem desincentivar programadoras a darem descontos às operadoras pequenas ou com 
poucos assinantes, pois ao repassar a diminuição dos valores para a empresa com maior número 
de assinantes, acaba por ter uma perda de receita.

i
Estima-se que os custos com a contratação de conteúdo por parte das operadoras de TV 

por assinatura variam bastante entre as operadoras, o que reforça a existência de descontos por 
volumes de compras. Estudo apresentado pela Algar aponta que os custos com programação 
em relação à receita líquida seria da ordem de (CONFIDENCIAL) enquanto que para a Net 
Serviços foi de 21% em 2013 e 20% em 2012. O estudo apontou ainda três outros cenários: 
Operadoras A, B e C, com razões respectivas de 35%, 37% e 46%.

Quanto à redução de custos por meio de produtos alternativos, sabe-se que neste segmento 
é pequena uma vez que a disponibilidade de produtos substitutos é limitada. Apesar do 
crescimento dos serviços de VoD, ainda não é efetiva a substituição entre os dois serviços. A TV 
por assinatura ainda é percebida como de melhor qualidade, tanto na oferta de conteúdo como 
na qualidade de imagem e serviços e, como foi dito anteriormente, apenas uma pequena parcela 
de assinantes deixaria de ter uma assinatura de TV Paga para ter um serviço de VoD.

Além disso, a importância do fornecedor para a qualidade do produto final do comprador é 
alta. Como discutido anteriormente, além de ser necessário para as operadoras oferecerem 
canais especializados em diversas temáticas, existem determinados tipos de canais que não 
possuem substitutos próximos (como os canais de conteúdo esportivo), o que torna a 
dependência do comprador com relação ao produto do fornecedor ainda mais imprescindível.

A porcentagem de gastos dos compradores em produtos dos fornecedores parece ser alta 
uma vez que a programação é o principal insumo para a prestação do SeAC. Entretanto, quando 
observamos alguns dados de balanço identificamos tendências muito distintas entre grandes e 
pequenos grupos. De acordo com os dados apresentados pelo Grupo Algar, os custos 
operacionais com programação em 2015 representaram (CONFIDENCIAL) do total de seus 
custos, despesas comerciais e administrativas. Para a Net Serviços esse percentual foi de 24,2%

173 A discriminação de preços de segundo grau ocorre quando uma firma define os preços por unidade variando de 
acordo com o número de unidades que o consumidor adquire. Fonte: VARIAN, H. R. Microeconomia: Princípios 
Básicos. 3a. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
174 Rara esclarecer como se dá esse modelo de remuneração, apresenta-se um exemplo inspirado naqueles 
observados da análise dos contratos: de 1 a 300.000 assinantes, o valor por assinante é de R$ 0,20 (vinte centavos); 
de 300.000 a 400.000, o valor por assinante é de R$ 0,15 (quinze centavos); etc.
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em 2013 e 22,4% em 2012. Como não existem informações suficientemente desagregadas dos 
demais grupos, não é possível traçar uma tendência clara com relação à participação dos custos 
com aquisição de programação no total da operação do SeAC, mas nesse critério, mais uma vez 
parece que os descontos por volume tendem a favorecer os grupos com maior número de 
assinantes.

Tendo sido apresentados os principais fatores que influenciam a existência de poder de 
barganha no mercado de programação e no de distribuição, a próxima subseção analisa a 
concentração dos fornecedores em relação à concentração de compradores no mercado, e 
levanta os possíveis efeitos nesses elos da cadeia do mercado de TV por assinatura.

6.3.PODER DE BARGANHA NO MERCADO DE TV POR ASSINATURA

Conforme foi apresentado anteriormente, o mercado de programação e o de 
empacotamento/distribuição de TV por assinatura são concentrados, estando presentes tanto 
players que detêm grande participação em número de assinantes quanto empresas que estão 
na franja do mercado e apresentam dificuldade de serem rivais efetivos aos grupos econômicos 
estabelecidos. O Gráfico 24, abaixo, apresenta o share de cada grupo econômico, em número 
de assinantes.

A grande heterogeneidade entre os grupos econômicos participantes de cada um dos elos 
da cadeia resulta em cenários distintos de negociação, já que a probabilidade de exercício de 
poder de mercado ou de poder de compra costuma variar a depender de quais players estão 
interagindo. É possível observar três possíveis tipos de relações negociais, as quais podem 
resultar em efeitos concorrenciais diferentes no mercado: i) entre programadoras e operadoras 
com poder de barganha - cenário de barganha bilateral; ii) entre programadoras pequenas ou 
entrantes e operadoras com poder de barganha - cenário de poder de oligopsônio; iii) entre 
programadoras com poder de barganha e operadoras pequenas ou entrantes-cenário de poder 
de mercado.

Gráfico 24 - Concentração de mercado nos elos de programação e empacotamento
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As negociações entre os grupos Globo e Time Warner, que conjuntamente possuem 60% do 
mercado de programação, por um lado, com os grupos Claro e Sky/Directv, com participação 
conjunta de 80% no empacotamento/distribuição, por outro lado, parece constituir um cenário 
de barganha bilateral. Ao incorrer em altos custos fixos e ganhos de escala, dificilmente as 
programadoras seriam capazes de rentabilizar sua operação, via venda de espaço publicitário 
ou via pagamento pelos assinantes com acesso aos canais por elas comercializados, sem que 
fossem distribuídas aos assinantes dos grupos Claro e Sky/Directv, o que confere a estas 
operadoras poder de compra. Da mesma forma, dificilmente as operadoras conseguiríam 
ofertar pacotes atrativos para o consumidor sem contratar os grupos líderes no mercado de 
programação, o que confere à Globo e à Time Warner capacidade de contestar o poder de 
compra das operadoras. Os grupos Discovery, Fox e Walt Disney, mesmo com uma participação 
conjunta de apenas 23,5%, também parecem ter condições de contestar a posição das duas 
principais operadoras, já que detém marca forte e contam com canais de programação 
relevantes em diferentes categorias temáticas. Além disso, por serem grupos de mídia 
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internacionais, possuem maior número de compradores alternativos, na medida em que têm a 
possibilidade ofertar seus canais de programação para outros países, o que diminui sua 
dependência das operadoras no Brasil.

Assim, há uma relação de interdependência entre os grupos, sendo pouco provável que os 
termos da negociação sejam impostos por alguma das partes. Contudo, diferenças de níveis de 
poder de barganha entre os grupos econômicos determinam em que extensão cada negociador 
é capaz de extrair receita do outro, determinando maiores ou menores descontos para aquisição 
de conteúdo. Por isso, pode ser que alguma das partes se ressinta do preço final para a aquisição 
de programação e tente recuperar os seus custos definindo condições contratuais piores para 
as empresas menores, que não possuem poder de barganha nas negociações. Tal fato pode 
resultar em impactos negativos no outro elo da cadeia175: no caso de uma programadora, essa 
poderia ter incentivo a aumentar ainda mais os preços para as operadoras de menor porte, 
dificultando-as de serem concorrentes efetivo às empresas líderes no mercado de 
empacotamento e distribuição, por possuírem maiores custos. Já no caso de uma operadora, 
essa poderia ter incentivo em diminuir o valor pago aos demais canais de programação, 
diminuindo a habilidade dessas programadoras em se tornar uma rival efetiva, pois uma menor 
receita implicaria menor possibilidade de adquirir conteúdos de interesse para o público.

O segundo cenário é aquele em que os grupos Claro e Sky/Directv negociam com as 
programadoras de menor porte, sem canais líderes em categorias temáticas e com baixa 
participação de mercado. Nesse grupo, encontram-se 16 programadoras176, cujas participações 
somadas representam apenas 14% dos assinantes, dentre as quais destacam-se a Newco, BBC 
World Service Group, PBI, Gamecorp, Zoomoo, dentre outras. Nesse caso, observa-se um 
desequilíbrio entre o poder de barganha dos players, uma vez que as operadoras dificilmente 
perderíam um significativo número de assinantes caso deixasse de comercializar os canais 
dessas programadoras, ao passo que, para as programadoras, não ter acesso à 80% da base de 
assinantes da TV por assinatura, limitaria significativamente a capacidade de rentabilizar seu 
canal de programação. Tal questão afeta ainda mais aos grupos nacionais, que não são capazes 
de ofertar seus canais de programação para distribuidores de TV por assinatura de outros países, 
tendo, portanto, um menor número de compradores alternativos.177

Assim, a relação negociai se assemelha a uma situação de oligopsônio, na qual os 
compradores, ao possuírem uma grande parcela do mercado de compra de insumos, afetam 
sobremaneira a capacidade de uma programadora ser bem-sucedida, tendo condições de ditar 
condições contratuais e determinar preços menores do que se verificaria em um ambiente 
competitivo. De fato, observa-se que diversas programadoras de menor porte são remuneradas 
por um modelo pouco frequente nos grupos que detêm poder de barganha, oflatfee, onde as 
partes estabelecem uma remuneração mensal fixa pelos canais contratados, não se 
beneficiando quando há uma expansão no número de assinantes do seu canal.

175 http://cvberlaw.stanford.edu/attachments/Cable mergers.pdf
176 Quais sejam: NEWCO, PBI, AMC NETWORKS, BBC WORLD SERVICE GROUP, GAMECORP, TUNNA, NOVAS MÍDIAS 
DIGITAIS, FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA, SYNAPSE, CONCEITO A, BLOOMBERG L.P., ZOOMOO, MÍDIA DO BRASIL, TV 
METEOROLÓGICA, SCRIPPS, LSAT.
177 O desconto cultural que afeta às obras audiovisuais brasileiras limita a circulação dos canais de programação 
nacional para o mercado de TV por assinatura de outros países. Isso porque, é inerente ao produto audiovisual os 
valores culturais locais. Dessa forma, os conteúdos nacionais podem não ser atrativos para a audiência de outros 
países, que talvez não se identifique com determinados formatos, temáticas e a língua falada.
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À primeira vista, preços de insumos menores poderiam ser positivos tanto para as empresas 
que atuam no mercado a jusante que teriam menores custos, quanto para os consumidores que, 
em determinados casos, poderiam comprar bens finais a preços menores. Ocorre que "preço 
baixo" - ou seja, preço menor do que seria observado em um mercado competitivo - não é o 
único efeito de um oligopsônio. Como consequência de uma remuneração artificialmente baixa, 
pode-se observar a saída de empresas do mercado de programação, o desestimulo a novos 
entrantes ou programadoras incapazes de serem rivais efetivas, pois não possuem margem de 
lucro suficiente para investir em novas tecnologias, equipamentos e na aquisição de conteúdos 
atrativos para o público. Dessa forma, o oligopsônio pode ter efeitos negativos na qualidade e 
na diversidade de programação, limitando o fortalecimento de empresas entrantes, que 
poderiam no médio prazo oferecer maior concorrência no mercado de programação.

O terceiro cenário, por fim, é aquele em que os dois maiores grupos no mercado de 
programação, quais sejam Globo e Time Warner, negociam com as operadoras que não fazem 
parte dos grupos Claro e Sky/Directv. Nesse grupo encontram-se 85 de um total de 87 grupos 
econômicos que tinham assinantes ativos em junho de 2015. Apesar de pulverizado, 
representam apenas cerca de 20% do total de assinantes de TV por assinatura.

Nesse cenário, também se observa um desequilíbrio entre o poder de barganha dos players, 
uma vez que as programadoras dificilmente perderíam um significativo número de assinantes 
caso deixassem de comercializar com essas operadoras. Já as operadoras necessariamente 
precisam contratar conteúdo desses dois grupos de programadoras para terem uma oferta 
minimamente atrativa ao seu usuário final, pois os grupos Globo e Time Warner, além de 
contarem com o maior número e diversidade de canais, possuem em seu portfólio canais que 
contam com poder de marca, acesso exclusivo a direitos, bem como líderes de audiência.

Dessa forma, as relações negociais entre programadoras e operadoras é marcada por um 
desequilíbrio de poder de barganha em favor das programadoras, o que propicia um ambiente 
para o exercício de poder de mercado por parte das programadoras na venda de seus canais. 
Tal fato pode resultar na imposição de condições comerciais atacadistas desiguais, dentre elas 
um possível peso artificial do efeito escala ou a imposição de um preço individual do canal 
excessivo em relação ao seu valor quando comercializado conjuntamente com outros canais. 
Assim, ao incorrer em maiores custos para a aquisição de programação do que os grupos Claro 
e Sky, as operadoras terão maior dificuldade em se tornarem rivais efetivos no mercado de 
distribuição.

Dessa forma, a presença de grandes grupos econômicos com poder de barganha na 
programação e no empacotamento/distribuição de TV por assinatura resulta em um equilíbrio 
de mercado que dificulta empresas de menor porte a sair da franja de mercado, competindo 
por share com as empresas estabelecidas. Assim, a concentração em um elo da cadeia reforça a 
concentração no outro elo da cadeia, já que para obter boas condições contratuais com o 
comprador, no caso das programadoras, e com fornecedor, no caso das operadoras, a empresa 
precisa de poder de barganha.

7. CONCLUSÃO

A partir da análise das forças competitivas atuantes no segmento de TV por assinatura sob 
a ótica da metodologia proposta por Porter, pode-se constatar que uma das principais questões 
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enfrentadas diz respeito à relação de interdependência entre as empresas atuantes nos elos de 
programação, empacotamento e distribuição. O processo de escolha do assinante de TV por 
assinatura passa pela oferta de conteúdos e canais diversificados. Dessa forma, operadoras em 
busca de vantagens competitivas no mercado precisam oferecer um mix de canais com diversos 
perfis de gênero. Já as programadoras precisam ter acesso a uma ampla base de assinantes e, 
para serem atrativas para a audiência e para as operadoras, incorrem em elevados 
investimentos em marca e em licenciamento de direitos de exibição de conteúdos audiovisuais.

No mercado de programação, a rivalidade se dá dentro de categorias de canais, classificados 
segundo o gênero de programação. A categoria de canais de notícias nacionais é a que apresenta 
pior condição de rivalidade, pois apenas dois canais jornalísticos nacionais são ofertados no 
mercado. Considerando que a Lei 12.485/11 determinou que se uma operadora decidir oferecer 
um canal jornalístico nacional, deverá, obrigatoriamente, contratar outro de mesmo teor, 
observa-se baixa habilidade de as operadoras responderem a eventuais aumentos de preços 
com a substituição de um canal por outro de perfil similar. Outras categorias que apresentam 
condições de rivalidade ruins são os de filmes e séries premium e os de esportes, já que, além 
de serem concentradas, com forte liderança de poucos grupos econômicos, contam com alto 
interesse da audiência.

No que tange à contestabilidade deste mercado, ficou claro que programadoras entrantes 
enfrentam significativas barreiras à entrada e não se tornam uma ameaça às empresas já 
constituídas. Além disso, parecem enfrentar dificuldades para serem comercializadas pelas 
operadoras consideradas, o que pode dificultar sua capacidade de ganhar escala e se 
rentabilizarem. Com relação à entrada de novos canais, não são encontradas grandes barreiras 
se eles pertencem a grupos estabelecidos no mercado de programação. Contudo, há maiores 
limitações à entrada caso o grupo não tenha atuação prévia na categoria de esportes e filmes e 
séries premium, podendo não conseguir rivalizar diretamente com o canal líder nessa categoria.

Já nos mercados de empacotamento e distribuição, pudemos separar o mercado em duas 
categorias: (i) municípios atendidos apenas com DTH e (ii) municípios atendidos com mais de 
uma tecnologia.

Nos municípios atendidos apenas com DTH, a prestação do serviço se dá tanto pelos dois 
grandes grupos (Claro e Sky) como pelos grupos tradicionais de telecomunicações (Algar, Oi, 
Telefônica). Apesar da diversidade de ofertantes (ao menos 5 grupos), o mercado é 
extremamente concentrado nos grupos Sky, com 49,43% dos acessos, e Claro, com 36,5%. 
Observa-se que os grandes grupos tradicionais de telecomunicações, mesmo tendo condições 
inclusive de ofertar outros serviços de telecomunicações conjuntamente, não conseguiram ao 
longo do tempo contestar a posição de mercado dos dois maiores grupos.

Nos municípios atendidos com mais de uma tecnologia, tem-se a atuação também de 
operadoras menores, que atuam municipal ou regionalmente e utilizam a rede confinada para 
prestar o serviço. Em geral, essas pequenas operadoras atuam em municípios médios que 
muitas vezes são atendidos por meio de tecnologia confinada unicamente por essas empresas. 
E, em muitos casos, observa-se ainda a aquisição de algumas dessas operadoras bem-sucedidas 
por parte dos grandes grupos. Isto é, as operadoras entrantes direcionam sua atuação em nichos 
de municípios que inicialmente não são o foco de atuação dos grandes grupos, mas a partir do 
momento que esses municípios se tornam atrativos para os grandes grupos, eles adquirem a 
operadora entrante ou confrontam sua posição de mercado.
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Assim, as operadoras menores, mesmo tendo um bom desempenho em um grupo pontual 
de municípios, estão longe de contestar a posição de mercado dos dois principais grupos. 
Observando a participação de mercado dos grupos econômicos nos municípios que possuem 
mais de uma oferta de tecnologia, tem-se mais uma vez a dominância dos grupos Claro, com 
57,4% dos acessos, e Sky, com 23,5% dos acessos.

Com relação à entrada, observou-se que a Lei n9 12.485/2011 de fato abriu o mercado 
possibilitando a emissão de novas outorgas do serviço, mas que parece não ter sido suficiente 
para alterara estrutura do mercado firmada anteriormente à Lei.

Além disso, a substitutibilidade do serviço de TV por assinatura pelo VoD ainda não pode ser 
considerada uma realidade. Apesar da progressiva popularidade dos serviços de VoD, para que 
se tornem rivais efetivos à TV por assinatura devem suplantar alguns problemas, como a 
carência de infraestrutura de banda larga e a baixa penetração do cartão de crédito e dos 
serviços bancários eletrônicos no país. Mesmo nos domicílios onde há banda larga fixa, o serviço 
ainda se apresenta majoritariamente como complementar à TV paga, pois a oferta de conteúdo 
esportivo e ao vivo é ainda incipiente. Ademais, sua regulamentação ainda está sendo discutida 
e, com isso, um possível cenário do VoD como substituto da TV por assinatura encontra-se em 
construção. No entanto, as programadoras que ofertam conteúdo como filmes, séries e infantil, 
podem particularmente sofrer maior pressão competitiva dos serviços de VoD.

Há heterogeneidade de empresas tanto no elo de programação quanto nos elos de 
empacotamento/distribuição. A existência de grupos econômicos com um amplo portfólio de 
canais, que possuem marca forte e canais líderes em mais de uma categoria, resulta em um 
poder de barganha para esses players no mercado de programação. Da mesma forma, a grande 
concentração do número de assinantes em dois grupos econômicos, no mercado de 
empacotamento/distribuição em âmbito nacional, implica poder de compra para essas 
empresas.

A assimetria de poder de barganha entre fornecedores e compradores determina a 
habilidade de conseguir melhores condições negociais, o que pode representar gargalos no 
segmento de TV por assinatura. Nesse contexto, o relacionamento entre estes agentes está 
suscetível a dois casos extremos. Por um lado, empresas dominantes no mercado de 
programação podem ser capazes de impor preços elevados aos seus canais insumos para as 
operadoras. Aquelas incapazes de contestar o poder de barganha das programadoras acabam 
por incorrer em maiores custos, diminuindo a sua habilidade de competir no mercado de 
distribuição. Por outro, a existência de grandes grupos econômicos com poder de mercado nos 
elos de empacotamento e distribuição pode impedir que as programadoras sem poder de 
barganha obtenham uma remuneração adequada, o que afetaria sua habilidade de ofertar 
conteúdos audiovisuais de qualidade e de maior interesse para o público, diminuindo a 
possibilidade de concorrer com as programadoras estabelecidas. Assim, a concentração de 
mercado presente em ambos os elos da cadeia de TV por assinatura parece resultar em um peso 
artificial do efeito de escala, o que limita a possibilidade de empresas de menor porte se 
estabelecerem no segmento, tanto no elo da programação, como no elo do 
empacotamento/distribuição.

No mais, há que se considerar que a manutenção das relações de dominância nos elos de 
programação e de empacotamento e distribuição, marcadás por grandes grupos com grande 
poder de barganha, tende a perpetuar o status quo do mercado de TV por assinatura como um
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todo, diminuindo a possibilidade de contestação das posições dominantes em cada elo, o que 
tende a culminar em maior distanciamento do bem estar do consumidor de seu ponto ótimo.

Dados os pontos acima apresentados e o forte grau de correlação na atuação de 
programadoras e operadoras, somados ainda ao fato de que, em geral, as atividades de 
empacotamento e distribuição são feitas pela mesma empresa e que o VoD ainda depende do 
maior desenvolvimento da banda larga, é de suma importância uma aproximação entre as duas 
agências reguladoras. Considerando que Ancine tem como competência a regulação e 
fiscalização das atividades de programação e empacotamento e a Anatel das atividades de 
distribuição, apenas a atuação conjunta das agências será capaz de lidar com as questões em 
voga nos dias atuais, conferindo transparência ao processo e primando pela prevalência do 
interesse público, pela defesa da concorrência e pelo desenvolvimento do setor no país.
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