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RESOLUÇÃO Nº 2, DE 29 DE MAIO DE 2012, DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

DE DEFESA ECONÔMICA 

 

ANEXO I – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (NÃO-SUMÁRIO) 

 

ETAPA I – DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO 

 

Apresentar um resumo da operação (até 500 palavras), especificando as partes na 

concentração, as respectivas áreas de atividade, a natureza da concentração (por 

exemplo, fusão, aquisição, joint venture etc.), os mercados em que a concentração 

produzirá algum impacto (destacando-se os principais mercados envolvidos), e a 

justificativa estratégica e econômica para a operação. O resumo deve ser elaborado de 

forma a não conter quaisquer informações confidenciais ou segredos comerciais. 

 

1. A operação consiste na aquisição, pela Discovery, Inc. (“Discovery”), dos negócios, 

operações e atividades que constituem o segmento Warner Media, LLC (“WarnerMedia”, 

juntamente com a Discovery, as “Partes”), atualmente detido pela AT&T, Inc. (“AT&T”). 

A AT&T desinvestirá a operação da WarnerMedia que será combinada com as atuais 

operações da Discovery (a “Operação Proposta”).  

 

2. A Discovery é a empresa controladora do seu grupo global de mídia e entretenimento 

(“Grupo Discovery”). No Brasil, as principais atividades do Grupo Discovery incluem 

licenciamento de conteúdo audiovisual; licenciamento para distribuidores, a partir de outros 

países, de programação de vídeo para distribuição de canais de televisão (“TV”) por 

assinatura e aplicativos vídeo-on-demand (“VoD”) (tais negócios que incluem a oferta de 

espaço para publicidade televisiva e em plataformas digitais). Adicionalmente, a Discovery 

licencia e encomenda conteúdo televisivo original de terceiros no Brasil para seus canais 

latino-americanos de TV por assinatura, assim como coproduz conteúdo televisivo cativo 

com players locais. A Discovery também licencia seus direitos de propriedade intelectual 

para uso de terceiros licenciados no Brasil em produtos de consumo e eventos ao vivo. 

 

3. A AT&T é uma empresa global de tecnologia, mídia, entretenimento e 

telecomunicações. Exceto pelo segmento da WarnerMedia, nenhuma das atividades da 

AT&T e de suas afiliadas (“Grupo AT&T”) no Brasil estão envolvidas na Operação 

Proposta. 

 

4. A WarnerMedia, anteriormente conhecida como Time Warner, é um negócio global de 

mídia e entretenimento. As atividades globais da WarnerMedia incluem o desenvolvimento, 

produção, licenciamento e distribuição de filmes, televisão, jogos e outros conteúdos por 

meio de vários formatos físicos e digitais. A WarnerMedia também produz, licencia e opera 

vários serviços de programação disponibilizados por meio de diversos distribuidores a varejo 

– terceiros ou afiliados –, assim como diretamente aos consumidores (“DTC” ou “OTT”). 
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No Brasil, a WarnerMedia atua principalmente nos segmentos de (i) programação para TV 

e outras plataformas de mídia/agregadores, o que consiste principalmente no licenciamento 

desde o exterior de conteúdo audiovisual para fornecedores de canais de TV e outros 

agregadoras e no licenciamento desde o exterior de canais de TV por assinatura para 

distribuidores, assim como o fornecimento no varejo de serviços de programação DTC ou 

por meio de parceiros distribuidores, em dispositivos com acesso à Internet, (ii) 

entretenimento doméstico, consistente na oferta a terceiros distribuidores/revendedores 

varejistas de conteúdo nos formatos físicos e digitais, bem como videogames, (iii) cinema 

(filmes), envolvendo principalmente a coprodução de filmes e o licenciamento de direitos 

de exibição de filmes para proprietários e operadores de cinemas, (iv) produtos de consumo, 

consistente precipuamente no licenciamento de direitos de propriedade intelectual (como 

personagens de filmes, etc.) para uso em produtos de consumo e (v) publicações, envolvendo 

principalmente a distribuição em formatos impresso e digital e licenciamento para editores 

locais dos direitos de publicar e vender certas publicações. 

 

5. Por meio da Operação Proposta, a Discovery e a WarnerMedia pretendem criar uma 

empresa global de entretenimento (“Warner Bros. Discovery”) ao combinarem suas 

atividades complementares.  A Operação Proposta aumentará a habilidade das Partes de 

oferecer conteúdo atrativo e desenvolver experiências de entretenimento de alta qualidade, 

para captar oportunidades resultantes das inovações tecnológicas DTC e para melhor 

competir contra as plataformas de conteúdo já estabelecidas. A Operação Proposta permitirá 

que as Partes atendam os consumidores brasileiros e globais com mais eficiência em um 

mundo dinâmico, ampliando suas habilidades para criar conteúdo diverso e de alta-

qualidade. 

 

Ausência de preocupações concorrenciais 

6. Conforme será discutido ao longo deste formulário, a Operação Proposta não levanta 

preocupações concorrenciais. De fato, tanto no Brasil quanto internacionalmente, a nova 

entidade continuará a enfrentar concorrência significativa de um número expressivo de 

concorrentes bem estabelecidos em todos os segmentos, incluindo e.g. Globo, Disney/Fox, 

Universal, Viacom CBS, Amazon, Apple, Google, Netflix e diversos outros, assim como as 

novas plataformas de mídia, incluindo “redes sociais”, que hospedam um grande leque de 

conteúdo produzido por profissionais ou por consumidores, e.g. YouTube, Vimeo, 

Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram, e outros.  

 

7. No Brasil, a Operação Proposta resultará em sobreposições horizontais nos segmentos 

de (i) produção e licenciamento de conteúdo audiovisual; (ii) licenciamento (ou distribuição) 

de canais para TV por assinatura para operadoras de TV por assinatura e (iii) licenciamento 

para produtos de consumo. O único segmento em que essas sobreposições não são elegíveis 

ao rito sumário (considerando as participações de mercados das Partes) é o licenciamento de 

canais de TV por assinatura, em particular de conteúdo infantil. Há, no entanto, razões 
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contundentes atestando que tal sobreposição não levanta preocupações concorrenciais, 

incluindo o fato de que:  

 

a. Os concorrentes diretos das Partes são grandes players (Globo, Disney, Viacom 

CBS), todos com grande relevância na oferta de TV por assinatura e performances 

expressivas em termos de audiência. 

b. As plataformas de streaming ofertam um volume significativo e variado de 

conteúdo infantil ao público-alvo. 

c. Não há barreiras ou restrições no acesso de operadores de canais de TV por 

assinatura a conteúdo infantil. 

d. Os principais canais de conteúdo infantil das Partes focam em diferentes faixas 

etárias e não podem ser considerados necessariamente concorrentes próximos.  

e. As operadoras de TV por assinatura têm um poder compensatório significativo, fato 

recentemente reconhecido pelo próprio Tribunal do CADE no caso Disney/Fox, que 

envolveu um mercado de TV por assinatura muito mais concentrado (canais 

esportivos). 

f. Programadores de canais de TV por assinatura têm um duplo incentivo (receitas de 

licenciamento e de publicidade) para buscar a distribuição mais ampla possível dos 

seus canais. 

g. As rápidas mudanças nas condições de mercado garantem que essa indústria 

permanecerá altamente competitiva e inibirá os programadores de canais de TV por 

assinatura, como as Partes, de adotarem qualquer conduta anticompetitiva, 

particularmente no que diz respeito a SeAC1. 

 

8. À luz do exposto, e conforme será demonstrado abaixo, as Partes entendem que a 

presente Operação Proposta não gera preocupações concorrenciais, devendo ser prontamente 

aprovada. 

  

 
1 SeAC significa “"Serviço de Acesso Condicionado", que corresponde à TV por assinatura “tradicional”. As operadoras 

de TV por assinatura são prestadoras de serviços de telecomunicação licenciadas que distribuem aos consumidores finais 

(assinates) os canais de TV por assinaturas, tais como aqueles das Partes. O SeAC é regulamentado pela Lei Federal no. 

12.485/11. 
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ETAPA II – INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS PARTES 

 

II.1. Informe os nomes (razão social, denominação, nome do estabelecimento, nome 

de fantasia), CNPJ e forma legal (S.A. de capital aberto, S.A. de capital fechado, Ltda. 

etc.) das partes diretamente envolvidas na operação. 

 

Discovery (Compradora) 

Razão social: Discovery, Inc. 

CNPJ/MF: Não aplicável (empresa estrangeira). 

Forma legal: Corporation (nos termos da legislação dos Estados Unidos). 

 

AT&T (Vendedora) 

Razão social: AT&T, Inc. 

CNPJ/MF: Não aplicável (empresa estrangeira). 

Forma legal: Corporation (nos termos da legislação dos Estados Unidos). 

 

WarnerMedia (Objeto da Operação Proposta) 

Razão social: negócios da WarnerMedia. 

CNPJ/MF: Não aplicável. 

Forma legal: “WarnerMedia” é um segmento de negócios da AT&T. A empresa 

controladora desse segmento de negócios é a Warner Media, LLC (sociedade de 

responsabilidade limitada nos termos da legislação dos Estados Unidos). 

 

II.2. Apresente os endereços completos das partes diretamente envolvidas na operação 

(incluindo o CEP e o sítio eletrônico), e nome, números de telefone e fax, endereço 

eletrônico e cargo ocupado por representante técnico das empresas a ser contatado. 

Sempre que possível, informar o endereço da sede/representação das partes no Brasil. 

 

Discovery (Compradora) 

Endereço: 230 Park Avenue South, New York (NY), 10003, USA. 

Website:   www.discovery.com  

Representante:   [ACESSO RESTRITO] 

Cargo:    [ACESSO RESTRITO] 

Telefone:   [ACESSO RESTRITO] 

E-mail:   [ACESSO RESTRITO] 

 

AT&T (Vendedora) 

Endereço:   208 S. Akard St., Dallas, Texas, 75202, USA. 

Website:   https://about.att.com 

 

 

http://www.discovery.com/
mailto:savalle_sims@discovery.com
https://about.att.com/
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WarnerMedia (Empresa Objeto) 

Endereço: 30 Hudson Yards, New York, NY, 10001, USA. 

Website:   www.warnermedia.com  

 

II.3. Indique o(s) representante(s) legal(is) e endereço completo (incluindo telefone, 

fax, CEP, e endereço eletrônico). 

 

Discovery 

Barbosa Müssnich Aragão Advogados (Documento II.3.A) 

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.455, 10º andar, 

  04543-011, São Paulo/SP 

Telefone:  +55 11 2179 4559 

Fax:  +55 11 2179 5322 

Advogados: Barbara Rosenberg | OAB/SP 156.832 | barbara@bmalaw.com.br 

  Marcos Exposto | OAB/SP 257.037 | marcos@bmalaw.com.br 

  Amanda Barelli | OAB/SP 328.932 | afb@bmalaw.com.br 

  Vitória Oliveira | OAB/SP 439.537 | vio@bmalaw.com.br  

 

AT&T e WarnerMedia 

Miguel Silva & Yamashita Advogados (Documento II.3.B) 

Endereço: R. do Paraíso, 148 – Paraíso, 

  04103-000, São Paulo/SP 

Telefone:  +55 11 3284 4393 

Advogados: Roberto Lima Pessoa | OAB/SP 139.163 | rpessoa@msyadvogados.com.br  

  Henrique Rullo Maranhão Dias | OAB/SP 285.674 | 

hdias@msyadvogados.com.br  

 

II.4. Apresente os faturamentos brutos das partes diretamente envolvidas na operação, 

e de seus respectivos grupos econômicos (segundo definição do art. 4º da Resolução 

02/2012), no Brasil e em todo o mundo (incluindo o Brasil), no ano fiscal anterior à 

presente operação. 

 

9. As informações destacadas em cinza a seguir estão sendo apresentadas 

exclusivamente na versão confidencial deste formulário de notificação, nos termos do artigo 

54, §3º, da Resolução CADE nº. 22/2019. 

Grupo Discovery (2020)2-3 

Mundo: [ACESSO RESTRITO] 

 
2 Discovery, Inc. é a empresa controladora do Grupo Discovery e não registrou diretamente faturamento no Brasil em 2020. 

O faturamento do Grupo Discovery em 2020 foi registrado pelas atividades das empresas do Grupo Discovery descritas no 

item II.5 abaixo. 
3 Com base na taxa de conversão do Banco Central do Brasil de 31 de dezembro de 2020, em que US$ 1 = R$ 5,1961. 

http://www.warnermedia.com/
mailto:barbara@bmalaw.com.br
mailto:marcos@bmalaw.com.br
mailto:afb@bmalaw.com.br
mailto:vio@bmalaw.com.br
mailto:rpessoa@msyadvogados.com.br
mailto:hdias@msyadvogados.com.br
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Brasil: [ACESSO RESTRITO] 

 

AT&T (incluindo WarnerMedia) (2020)  

Mundo: US$ 171,8 billhões4 

Brasil:  US$ 1,81 bilhão5 

 

WarnerMedia (2020)  

Mundo: US$ 30,4 bilhões6 

Brasil:  Vide “Anexo Confidencial da WarnerMedia”  

 

II.5. Indique os grupos econômicos a que pertencem as partes diretamente envolvidas 

na operação e forneça uma lista de todas as pessoas físicas ou jurídicas de direito 

público ou privado pertencentes aos grupos econômicos, com atividades no território 

nacional, informando: a) organograma com a estrutura societária das partes 

diretamente envolvidas na operação; b) organograma com a estrutura societária do 

grupo econômico a que tais partes pertencem. 

 

Discovery 

10. A Discovery é a empresa controladora do seu grupo de mídia global. O Grupo Discovery 

fornece conteúdo a espectadores do mundo inteiro por meio de múltiplas plataformas de 

distribuição, incluindo plataformas de TV por assinatura, TV aberta, aplicativos GO, 

contratos de distribuição digital, contratos de licenciamento de conteúdo e produtos por 

assinatura direct-to-consumer (“DTC”) e over-the-top (“OTT”).  

 

11. No Brasil, as principais atividades do Grupo Discovery incluem o licenciamento de 

direitos de transmissão de audiovisuais, o licenciamento de canais de TV por assinatura, 

vídeo sob demanda e aplicativos VoD para operadores no Brasil para distribuição para seus 

assinantes de TV por assinatura, e a comercialização de espaço de publicidade em seus 

canais de TV por assinatura e nas plataformas digitais de propriedade da Discovery e/ou de 

terceiros. Adicionalmente, a Discovery encomenda conteúdo audiovisual original de 

terceiros no Brasil para exibição em seus canais latino-americanos de TV por assinatura, e 

coproduz conteúdo televisivo cativo com players locais. Por fim, a Discovery licencia 

direitos de transmissão de audiovisual de terceiros no Brasil para seus canais de TV por 

 
4 Com base na taxa de conversão do Banco Central do Brasil de 31 de dezembro de 2020, em que US$ 1 = R$ 5,1961, o 

faturamento acima corresponderia a aproximadamente R$ 892,69 bilhões. 
5 Com base na taxa de conversão do Banco Central do Brasil de 31 de dezembro de 2020, em que US$ 1 = R$ 5,1961, o 

faturamento acima corresponderia a aproximadamente R$ 9,4 bilhões. 
6 Conforme documento da AT&T “10K Form” apresentado a Securities and Exchange Commission (“SEC”) dos Estados 

Unidos (disponível em: https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-

show.aspx?Type=html&FilingId=14746187&Cik=0000732717). Esse valor não inclui faturamentos de joint vontures não 

consolidadas nas demonstrações financeiras da WarnerMedia. Com base na taxa de conversão do Banco Central do Brasil 

de 31 de dezembro de 2020, em que 1 USD = 5,1961 BRL, o faturamento acima corresponderia a aproximadamente R$ 

157,96 bilhões. 

https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=14746187&Cik=0000732717
https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=14746187&Cik=0000732717
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assinatura na América Latina. A Discovery também licencia direitos de propriedade 

intelectual (“PI”) internacionais para uso em produtos de consumo e eventos ao vivo   

 

12. As empresas do Grupo Discovery com atividades no Brasil estão listadas no item II.9 e 

no Documento II.5.A, que apresenta os organogramas do Grupo Discovery. 

 

AT&T - WarnerMedia 

13. A AT&T, empresa de capital aberto sediada nos Estados Unidos (https://www.att.com/ 

ou https://about.att.com/pages/company profile), é a controladora do “Grupo AT&T”, que 

atualmente detém os negócios da WarnerMedia. O Grupo AT&T e a WarnerMedia 

englobam centenas de empresas ao redor do mundo. Por essa razão, as Partes entendem que 

um organograma societário completo não seria prático ou útil para a presente notificação. 

Informações gerais sobre as atividades da WarnerMedia no Brasil são apresentadas no item 

II.9 abaixo. 

 

II.6. Informe a nacionalidade de origem dos grupos econômicos indicados no item 

II.5. 

 

Grupo Discovery  

14. Estados Unidos. 

 

Grupo AT&T 

15. Estados Unidos. 

 

II.7. Informe as operações realizadas durante os últimos cinco anos, pelas pessoas 

listadas no item II.5, e as respectivas decisões do CADE, quando for o caso. 

 

Grupo Discovery 

16. Nos últimos cinco anos, o Grupo Discovery não esteve envolvido em qualquer operação 

notificada ao CADE.  

 

Grupo AT&T 

17. Nos últimos cinco anos, o Grupo AT&T esteve envolvido nas seguintes operações 

notificadas ao CADE. 

 

▪ Ato de Concentração nº 08700.004130/2021-79. Electronic Arts, Inc. e Playdemic 

Limited. Submetido ao CADE em 03 de agosto de 2021. Aprovado sem restrições 

em 18 de agosto de 2021. 

 

▪ Ato de Concentração nº 08700.000129/2021-75. Funimation Global Group, LLC e 

Ellation Holdings, Inc. Aprovado sem restrições em 28 de janeiro de 2021. 

 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcYBo6pdarNszOsmnm1YXQ_81_PRKCMUJsKwGqnvTs0q8
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▪ Ato de Concentração nº 08700.004688/2020-73. Warner Bros. (South), Inc. e 

Universal Studios Limited. Aprovado sem restrições em 11 de janeiro de 2021. 

 

▪ Ato de Concentração nº 08700.001726/2020-36. HBO Latin America Holdings, 

L.L.C. e Ole Premium Channels, LLC. Aprovado sem restrições em 14 de abril 2020. 

 

▪ Ato de Concentração nº 08700. 005709/2019-34. HBO Latin America Holdings, 

L.L.C., AT&T/WarnerMedia e Ole Premium Channels, LLC. Aprovado sem 

restrições em 18 de dezembro de 2019. 

 

▪ Ato de Concentração nº 08700.001390/2017-14. AT&T, Inc. e Time Warner, Inc. 

Aprovado mediante assinatura de Acordo em Controle de Concentração (ACC) em 

23 de outubro de 2017. 

 

▪ Ato de Concentração nº 08700.006315/2016-51. Warner Bros. Home Entertainment 

Inc. e Sonopress-Rimo Indústria e Comércio Fonográfica S.A. Aprovado sem 

restrições em 04 de outubro de 2016.  

 

▪ Ato de Concentração nº 08700.005689/2016-59. Sony DADC e Warner Bros. Home 

Entertainment Inc. Aprovado sem restrições em 15 de setembro de 2016.  

 

II.8. Informe todas as atividades econômicas desempenhadas pelas partes diretamente 

envolvidas na operação, no Brasil, indicando o faturamento bruto obtido com cada 

uma das atividades no ano fiscal anterior ao da apresentação da notificação. 

Classifique-as segundo a CNAE 2.0 a 7 dígitos ou versão mais atual. 

II.9 Informe todas as atividades econômicas desempenhadas pelas demais empresas 

que fazem parte dos grupos econômicos envolvidos na operação, no Brasil. 

Classifique-as segundo a CNAE 2.0 a 7 dígitos ou versão mais atual. 

 

Grupo Discovery  

18. As atividades do Grupo Discovery estão descritas no item II.5 acima e são realizadas 

por diversas companhias, sendo que a maioria delas estão localizadas fora do Brasil7. As 

empresas indicadas na tabela abaixo são as únicas entidades do Grupo Discovery localizadas 

no Brasil: 

 

 

 

 
7 Para fins de completude, a Discovery informa que as entidades estrangeiras que registraram faturamento no 

Brasil foram: (i) Discovery Corporate Services Limited; (ii) Discovery Networks S.L.; (iii) Discovery Communications 

Argentina SRL; (iv) Discovery Latin America LLC.; (v) Discovery Communications Colombia Ltda.; (vi) Discovery 

Networks Mexico SRL de CV; (vii) Latin America Golf SA.; (viii) Scripps International Media Holdings LLC.; (ix) 

Eurosport SAS.; (x) Discovery Media Ventures Limited.; (xi) DPlay Entertainment Limited; (xii) DPlay Entertainment 

Limited; (xiii) Discovery Digital; and (xiv) Play Sports Network  Limited. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcS0SqWk0Er2EfZ-aXq40LjwNFwG-aIck3qzPhSBHp_uM
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcVxNPR0AF1G8dxAGUksIpFG7frGrtKBvCpYTUs6PrEwi
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcUDBNhH7YnV5zBgOxHRvNEUDWRTrcg7rRJDhmkfBWNwD
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcZnHcHjqStvJ5tvzT-q1yr-rThyJwyGjgMQ3PRwTFLfJ
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcUjUoY2i5wxn3E84Sy2Yz4R4Q5voXghF5Q8XFkmVLrP3
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcVo2OpVp66xtPtVEwSbLA7LKtjBEziysTyJdOb6-1fxR
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Tabela 1. Atividades do Grupo Discovery – CNAE 

EMPRESA ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE) 

Discovery Networks 

Brasil Agenciamento e 

Representação Ltda.  

Atividade Principal: 

74.90-1-04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 

geral, exceto imobiliários 

Atividades Secundárias: 

47.53-9-00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 

áudio e video  

73.19-0/02 – Promoção de vendas 

Scripps Intermediação e 

Participações do Brasil 

Ltda. 

Atividade Principal: 

59.13-8-00 – Distribuição cinematográfica, de video e de programas de televisão  

Atividades Secundárias: 

74.90-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 

geral, exceto imobiliários 

64.62-0-00 – Holdings de instituições não-financeiras 

60.22-5-02 – Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras. 

Empresa dormente. 

 

Grupo AT&T - WarnerMedia  

19. As únicas atividades do Grupo AT&T relevantes para a presente notificação são as 

atividades nas indústrias de mídia e entretenimento operadas pela divisão WarnerMedia que 

serão vendidas e combinadas com as atividades da Discovery. De forma geral, as atividades 

referentes ao Brasil afetadas pela Operação Proposta estão descritas abaixo:  

 

a. Programação para TV e outros agregadores: De forma ampla, refere-se  (i) ao 

licenciamento desde o exterior de conteúdo audiovisual (e.g. séries de televisão, 

filmes, documentários, programas de notícias) para canais de TV e outras 

plataformas de mídia/agregadores (e.g. serviços OTT); (ii) ao fornecimento e 

licenciamento desde o exterior de canais de TV para vários distribuidores diferentes 

que ofertam tais canais para os consumidores finais (atividade que também inclui a 

venda de espaço televisivo para publicidade); e (iii) à comercialização e distribuição 

desde o exterior de serviços de programação audiovisual DTC, tanto a varejo como 

por meio de parceiros distribuidores, por meio de dispositivos com acesso à internet.  

 

b. Entretenimento Doméstico: Inclui o fornecimento/licenciamento de conteúdo de 

entretenimento doméstico (filmes, programas e séries de TV) para terceiros 

distribuidores atacadistas em formato físico (DVDs e discos Blu-ray) e para terceiros 

varejistas em formato digital (como transactional VOD (TVOD) e electronic sell-

through (EST)), bem como a produção e distribuição de videogames.  

 

c. Cinema (Filmes): Diz respeito, principalmente, à produção/coprodução de filmes e 

ao licenciamento de direitos de exibição de filmes para proprietários e operadoras de 

cinemas.   

 

d. Produtos de Consumo: Refere-se, principalmente, ao licenciamento de direitos de 

propriedade intelectual (como personagens de filmes e de TV, etc.) para uso em 
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produtos de consumo, os quais incluem uma ampla variedade de itens como 

brinquedos, jogos, aplicativos, livros, roupas, acessórios e parques temáticos.   

 

e. Publicações: Diz respeito, principalmente, à distribuição (em formatos impresso e 

digital) e ao licenciamento para editores locais dos direitos de publicar e vender 

certas publicações (principalmente as da DC Comics, pertencente à Warner Bros., 

uma parte da WarnerMedia). 

 

20. As atividades da WarnerMedia descritas acima são conduzidas por diversas empresas, 

muitas das quais localizadas fora do Brasil. As sociedades abaixo são as únicas entidades da 

WarnerMedia localizadas no Brasil (todas integralmente detidas pela WarnerMedia em 

última instância)8: 

 

Tabela 2. Atividades da WarnerMedia– CNAE 

EMPRESA ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE) 

Topsports Ventures Ltda. 

Atividade Principal:  

60.22-5-02 – Atividades relacionadas à televisão por assinatura, 

exceto programadoras 

Atividades Secundárias: 

63.19-4-00 – Portais, provedores de conteúdo e outros serviços 

de informação na internet  

64.62-0-00 – Holdings de instituições não-financeiras 

73.19-0-02 – Promoção de vendas 

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de 

serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 

74.90-1-05 – Agenciamento de profissionais para atividades 

esportivas, culturais e artísticas 

Eyeworks do Brasil - Produtora de 

Programas Televisivos e Filmes 

Publicitários Ltda. 

Atividade Principal: 

64.63-8-00 – Outras sociedades de participação, exceto holdings  

(Esta sociedade não está ativa no momento) 

Brasil Channels Serviços Audiovisuais 

Ltda. 

Atividade Principal: 

70.20-4-00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, 

exceto consultoria técnica específica  

Atividade Secundária: 

64.62-0-00 – Holdings de instituições não-financeiras 

HBO Brasil Ltda. 

Atividade Principal: 

73.11-4-00 – Agências de publicidade 

Atividades Secundárias: 

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, 

exceto consultoria técnica específica 

 
8 Para fins de completude, as Partes destacam que a WarnerMedia também possui participação minoritária (25%) na 

Fandango Media, LLC, uma empresa dos EUA que detém a Ingresso.com Ltda. (CNPJ 00.860.640/0001-71), uma empresa 

local que atua principalmente na intermediação de venda de ingressos online para cinemas, teatros, espaços de shows e 

arenas esportivas (www.ingresso.com). De acordo com seus documentos oficiais, a principal atividade da Ingresso.com 

Ltda. pode ser classificada no CNAE 7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 

geral, exceto imobiliários. Essa participação minoritária na Fandango/Ingresso será parte da Operação Proposta. No 

entanto, essa atividade econômica não será discutida nas próximas etapas deste formulário, uma vez que (a) ela não é 

conduzida pela WarnerMedia, e sim por empresas (Fandango/Ingresso) nas quais a WarnerMedia possui apenas 

participação minoritária (essas empresas são majoritariamente detidas pela Comcast/NBCUniversal, não afiliada à 

WarnerMedia), e (b) ela não acarreta qualquer sobreposição horizontal ou integração vertical com as atividades da 

Discovery no Brasil. 

http://www.ingresso.com/
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59.12-0-99 – Atividades de pós-produção cinematográfica, de 

vídeos e de programas de televisão não especificadas 

anteriormente  

59.12-0-01 – Serviços de dublagem 

Warner Bros. (South) Inc. – Brazil 

Branch 

Atividade Principal: 

59.13-8-00 – Distribuição cinematográfica, de vídeo e de 

programas de televisão 

 

21. O faturamento total da WarnerMedia no Brasil em 2020 por linha de produtos ou 

serviços é apresentado no “Anexo Confidencial da WarnerMedia”. 

 

22. As atividades acima são as únicas atividades do Grupo AT&T que serão objeto da 

Operação Proposta no Brasil, e que serão combinadas com as atividades da Discovery (i.e. 

estes são os negócios da WarnerMedia relacionados ao Brasil que serão vendidos e 

combinados com a Discovery)9. 

 

23. Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno do CADE, as Partes respeitosamente 

solicitam a dispensa da obrigação de fornecer informações sobre as atividades das afiliadas 

ao Grupo AT&T no Brasil que não são parte do segmento WarnerMedia, uma vez que tais 

empresas não estão envolvidas na Operação Proposta e, portanto, não são relevantes para a 

presente notificação10. 

 

II.10. Forneça uma lista de todas as empresas com atividades no território nacional, 

segundo CNAE 2.0 a 7 dígitos ou versão mais atual, que sejam horizontal ou 

verticalmente relacionadas às atividades objeto da operação, nas quais pelo menos um 

dos integrantes do grupo detenha participação igual ou superior a 10% no capital 

social ou votante. Na resposta, apresente também o organograma da estrutura 

societária das empresas que se enquadram nesse critério. 

II.11. No que diz respeito às empresas referidas nas respostas aos itens II.5 e II.10, 

forneça uma lista dos membros dos seus órgãos de gestão que sejam igualmente 

membros dos órgãos de gestão ou de fiscalização de quaisquer outras empresas 

 
9  Para fins de completude, as Partes destacam que há certas atividades econômicas que pertencem atualmente a 

WarnerMedia que não serão transferidas para a Discovery (e, portanto, não serão discutidas nesse formulário), a saber: 

Xandr, um provedor de soluções de publicidade (https://www.xandr.com/) e Playdemic, uma empresa de jogos mobile 

sediada na Europa (https://www.playdemic.com/) que está no processo de alienação à Eletronic Arts e o fechamento foi 

antecipado para o primeiro trimestre de 2022. Outro negócio que não será parte da Operação Proposta é o Crunchyroll, um 

serviço de streaming de animes (https://www.crunchyroll.com/pt-br) recentemente vendido pela AT&T/WarnerMedia à 

Sony. 

(https://www.sonypictures.com/corp/press_releases/2021/0809/sonysfunimationglobalgroupcompletesacquisitionofcrunc

hyrollfromatt). 
10 Para fins de completude, entretanto, as Partes esclarecem que as atividades do Grupo AT&T no Brasil que não estão 

relacionadas à Operação Proposta incluem, resumidamente, (a) serviços de rede (afiliadas da AT&T oferecem certos 

serviços de transporte de dados em rede privada e serviços de TI relacionados a empresas com operações no Brasil, e (b) 

distribuição de programação audiovisual por SeAC e OTT (segmento Vrio, que inclui a Sky Brasil). Em relação à segunda 

atividade, as Partes esclarecem que, em 21 de julho de 2021, a AT&T anunciou a venda proposta das operações da Vrio 

(incluindo a Sky Brasil) ao Grupo Werthein (https://about.att.com/story/2021/vrio.html). [ACESSO RESTRITO]. Essa 

negociação é separada da Operação Proposta. 

https://www.xandr.com/
https://www.playdemic.com/
https://www.crunchyroll.com/pt-br
https://www.sonypictures.com/corp/%20press_releases/2021/0809/sonysfunimationglobalgroupcompletesacquisitionofcrunchyrollfromatt
https://www.sonypictures.com/corp/%20press_releases/2021/0809/sonysfunimationglobalgroupcompletesacquisitionofcrunchyrollfromatt
https://about.att.com/story/2021/vrio.html
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atuantes nas mesmas atividades econômicas, conforme CNAE 2.0 a 7 dígitos, 

indicando tais empresas. 

 

24. Todas as atividades do Grupo Discovery e da WarnerMedia no Brasil que são relevantes 

para a Operação Proposta são conduzidas por suas respectivas controladas integralmente 

detidas (seja no Brasil ou no exterior), conforme descrito no presente formulário. 

Adicionalmente, de acordo com o melhor conhecimento das Partes, não há qualquer membro 

de órgão de direção de nenhuma entidade do Grupo Discovery e do Grupo AT&T que ocupe 

atualmente cargos de gestão de outras empresas concorrentes no segmento de mídia e 

entretenimento no Brasil. 

 

*  *  * 

*  *  
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ETAPA III – ELEMENTOS RELATIVOS À OPERAÇÃO 

 

III.1. Informe se esta notificação refere-se à primeira apresentação. Caso negativo, 

informe o motivo pelo qual o ato está sendo reapresentado/emendado. 

 

25. Esta é a primeira notificação da Operação Proposta ao CADE. 

 

III.2. Descreva a operação notificada, indicando: (a) Se a operação projetada consiste 

em um(a): 1. fusão; 2. aquisição de controle; 3. aquisição de quotas/ações sem 

aquisição de controle; 4. consolidação de controle; 5. aquisição de ativos; 6. 

incorporação; 7. joint venture clássica (criação de empresa para explorar outro 

mercado); 8. joint venture concentracionista (criação de empresa para explorar 

mercado já explorado pelas empresas associadas); 9. outra forma de operação não 

coberta pelas alternativas anteriores (especificar); (b) Se a operação abrange, total ou 

parcialmente, as atividades das partes; (c) O valor da operação e a forma de 

pagamento; (d) No caso de aquisição de ativos, todos esses ativos, tangíveis e/ou 

intangíveis. No caso dos ativos tangíveis, indicar também suas localizações (endereço 

e CEP); (e) No caso de aquisição de participação societária, o dispositivo da Seção III 

desta Resolução no qual a operação se enquadra; (f) A estrutura societária da empresa 

alvo, antes e após a realização da operação, ou da nova empresa formada. As 

informações deste item devem ser ilustradas com a utilização de mapas, organogramas 

ou diagramas. 

 

26. As informações destacadas em cinza a seguir estão sendo apresentadas 

exclusivamente na versão confidencial deste formulário de notificação, nos termos do artigo 

52, IV, VII e VIII, da Resolução CADE nº. 22/2019. 

 

III.2.1. Descrição da Operação Proposta 

 

27. Em 17 de maio de 2021, Discovery, Inc. e Drake Subsidiary, Inc. (“Merger Sub”), 

uma subsidiária integralmente detida pela Discovery, celebraram os contratos finais (que 

conjuntamente incluem um Contrato de Separação e Distribuição e um Contrato e Plano de 

Incorporação, os “Contratos”) com a AT&T e Magallanes, Inc. (“Spinco”), uma subsidiária 

integralmente detida pela AT&T. Nos termos dos Contratos, os negócios, operações, ativos 

e passivos que constituem a WarnerMedia, atualmente detidos pela AT&T, serão adquiridos 

pela Discovery e combinados com os negócios existentes da Discovery para criar uma 

empresa global de entretenimento (a “Operação Proposta”). 

 

28. Nos termos dos Contratos, a WarnerMedia será cindida da AT&T via Spinco. Como 

parte da separação da AT&T, a Spinco contrairá uma dívida e realizará uma distribuição em 
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dinheiro e de títulos de dívida de aproximadamente US$ 43 bilhões à AT&T, e as ações da 

Spinco serão distribuídas aos acionistas da AT&T. 

 

29. Após a cisão, a Merger Sub será combinada com a Spinco, sendo que a Spinco 

subsistirá como uma subsidiária integralmente detida pela Discovery. Após a conclusão da 

Fusão (conforme definido abaixo), os acionistas da Spinco (i.e. acionistas da AT&T) 

receberão novas ações da Discovery de modo que, imediatamente após a Fusão, os acionistas 

da AT&T deterão conjuntamente cerca de 71% da totalidade das ações da Discovery 

negociadas em bolsa, enquanto os antigos acionistas da Discovery deterão coletivamente 

cerca de 29% das ações negociadas em bolsa da Discovery. Os acionistas da nova entidade, 

que permanecerá sendo listada nos Estados Unidos (com ações negociadas em bolsa dos 

Estados Unidos) terá seu capital pulverizado, sendo que nenhum acionista individualmente 

deterá mais de 10% da entidade combinada. 

 

30. Após a Operação Proposta, nem a WarnerMedia nem a Discovery serão controladas 

pela AT&T nem por nenhum acionista da AT&T. Após a aquisição da WarnerMedia, a 

Discovery permanecerá sendo uma entidade independente da AT&T e das suas subsidiárias 

diretas ou indiretas. Em resumo, a AT&T está desinvestindo o negócio da WarnerMedia que 

será combinado com os negócios da Discovery em uma empresa independente e de capital 

aberto não controlada por nenhum dos seus acionistas. 

 

III.2.2. Passo a passo da Operação Proposta 

 

31. A Operação Proposta será estruturada e concluída de acordo com as etapas a seguir: 

 

a. A AT&T, listada nos Estados Unidos (NYSE:T) transferirá os negócios, 

operações, atividades e obrigações que constituem o segmento WarnerMedia 

da AT&T (a exceção de negócios que não são parte da Operação Proposta, 

como Xandr)11, para a recém constituída Spinco; e a Spinco contrairá um 

débito e realizará e promoverá a distribuição de ações à AT&T conforme 

indicado acima. 

 

b. A AT&T distribuirá aos seus acionistas as ações da Spinco por meio da 

distribuição de dividendos pro rata ou por oferta de permuta de ações. 

 

 
11 Conforme acima mencionado, há três negócios da WarnerMedia que não fazem parte da Operação Proposta: (i) 

Crunchyroll, recentemente vendido à Sony; (ii) Playdemic, Ltd. (“Playdemic”), uma empresa da Warner Bros. Games de 

jogos para celular, que a AT&T e a WarnerMedia recentemente acordaram vender para a Electronic Arts 

(https://ir.ea.com/press-releases/press-release-details/2021/Electronic-Arts-Acquires-Playdemic-Makers-of-the-Highly-

Successful-Golf-Clash-Mobile-Game-From-Warner-Bros.-Games-and-ATT/default.aspx) e [ACESSO RESTRITO], e (iii) 

Xandr, divisão que oferta serviços publicitários utilizando informações para uma publicidade de alto valor e direcionada, 

que permanecerá com a AT&T. 

 

https://ir.ea.com/press-releases/press-release-details/2021/Electronic-Arts-Acquires-Playdemic-Makers-of-the-Highly-Successful-Golf-Clash-Mobile-Game-From-Warner-Bros.-Games-and-ATT/default.aspx
https://ir.ea.com/press-releases/press-release-details/2021/Electronic-Arts-Acquires-Playdemic-Makers-of-the-Highly-Successful-Golf-Clash-Mobile-Game-From-Warner-Bros.-Games-and-ATT/default.aspx
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c. A Discovery, listada nos Estados Unidos (NASDAQ: DISCA, DISCB, 

DISCK) combinará 100% de sua subsidiária Merger Sub com a Spinco, sendo 

que a Spinco subsistirá como uma subsidiária totalmente detida pela 

Discovery (a “Fusão”). 

 

d. Como resultado da Fusão, as ações existentes da Spinco (então detidas pelos 

acionistas da AT&T) serão automaticamente convertidas no direito de 

receber uma certa quantidade de ações da Discovery de forma que o número 

agregado de ações distribuídas para os acionistas da Spinco represente 

aproximadamente 71% das ações totais (incluindo direitos de voto) na 

Discovery em base totalmente diluída após a efetivação da Fusão. Após a 

conclusão da Fusão, os atuais acionistas da Discovery deterão 

aproximadamente 29% do total das ações negociadas em bolsa (incluindo 

direitos de voto) da Discovery em base totalmente diluída.  

 

e. Tanto a AT&T quanto a Discovery permanecerão como empresas listadas de 

capital aberto. A AT&T não deterá o controle da Discovery como resultado 

ou na sequência da Operação Proposta. 

 

f. O Agreement and Plan of Merger estabelece que o Conselho de 

Administração (o “CA da Discovery”) pós-fechamento será composto por 13 

membros. Em momento anterior à Fusão, o CA da Discovery nomeará seis 

conselheiros, compreendendo o CEO da Discovery e cinco conselheiros 

adicionais, e a AT&T exercerá seu direito de indicar os sete conselheiros 

remanescentes (incluindo o conselheiro que servirá como Presidente do CA 

da Discovery); todos os conselheiros assumirão a partir da efetiva conclusão 

da Fusão. O direito da AT&T nomear esses sete conselheiros se efetivará e 

será exercido apenas uma vez, antes da efetivação da Fusão. Os membros do 

CA da Discovery – incluindo aqueles indicados pela AT&T – terão seus 

mandatos definidos de acordo com os Contratos, em particular: dois diretores 

nomeados pela AT&T terão mandatos de um ano, dois diretores terão 

mandatos de dois anos e três diretores (incluindo o Presidente do CA da 

Discovery) terão mandato de três anos, após o término desse prazo todos os 

membros do CA da Discovery serão eleitos para mandatos de um ano. A 

AT&T não tem nenhum outro direito de nomear membros ao CA da 

Discovery, mesmo na hipótese de um conselheiro inicialmente nomeado pela 

AT&T não concluir seu mandato inicial.12 

 

 
12 Para fins de completude, enquanto a AT&T não tem direito de nomear novos membros, caso um conselheiro inicialmente 

nomeado pela AT&T deixar o CA da Discovery antes da primeira reunião anual após a Fusão, a substituição desse 

conselheiro será determinada pela maioria dos conselheiros nomeados pela AT&T.  
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g. Com base no quanto descrito acima, a AT&T não obterá qualquer direito 

legal ou benefícios de propriedade na Discovery, nem qualquer direito de 

controle; em particular, após a conclusão da Operação Proposta: 

 

• A AT&T não terá nenhuma parcela do capital ou participação, direito 

de veto, de indicação ou outros direitos de informação na Discovery; 

• A AT&T não terá direito de remover conselheiros ou reconduzi-los 

caso eles renunciem durante ou no término de seus mandatos iniciais; 

e  

• Nenhum acordo de acionistas foi ou está sendo negociado entre a 

Discovery e qualquer acionista da AT&T no que diz respeito à 

governança da entidade combinada e que pudesse conferir à AT&T 

ou a seus acionistas, conjunta ou individualmente, quaisquer direitos 

de controle sobre a Warner Bros. Discovery. Como resultado, a 

AT&T não controlará nem exercerá influência em qualquer decisão 

estratégica ou do dia a dia da entidade combinada – os membros do 

CA da Discovery atuarão no interesse da entidade combinada 

 

h. Antes do fechamento, a Discovery e a AT&T cooperarão para nomear os 

executivos sêniores da companhia combinada, incluindo um acordo no 

sentido de que o atual CEO da Discovery será nomeado como CEO da 

companhia combinada, mas a AT&T não terá nenhum direito posterior em 

relação à indicação ou remoção de executivos seniores.  

 

32. As etapas a) a d) (acima) ocorrerão em um curto espaço de tempo (espera-se que 

ocorram no mesmo dia) e serão todas interdependentes.  

 

33. Com a assinatura dos Contratos, nenhum acionista deterá mais de 10% do capital ou 

dos direitos de voto da AT&T. [ACESSO RESTRITO]. 

 

III.2.3. Racional estratégico e econômico da Operação Proposta 

 

34. Com base na alta complementariedade dos conteúdos oferecidos pelas Partes no 

Brasil, a Discovery acredita que é improvável que os produtos e serviços da WarnerMedia 

no Brasil, de modo geral, possam ser negativamente afetados como resultado da Operação 

Proposta. A oportunidade de ampliar a oferta de mais serviços DTC resultante da 

combinação do conteúdo da WarnerMedia e Discovery está entre os principais fatores que 

motivam a Operação Proposta. 

 

III.2.4. Valor do investimento 

 

35. Nos termos dos Contratos, a WarnerMedia será cindida da AT&T e simultaneamente 



 

 

 

 

VERSÃO PÚBLICA 

 

 

17 / 87 

 

combinada com uma subsidiária integralmente detida pela Discovery (operação  do tipo 

“Reverse Morris Trust”). 

 

36. A AT&T receberá US$ 43 bilhões (sujeitos a ajuste), compostos de uma distribuição 

de dinheiro (US$ 38,5 bilhões) e de títulos de dívida da Spinco (US$ 1,3 bilhões) e como 

resultado da manutenção de uma certa dívida pela WarnerMedia (US$ 1,5 bilhões). A Spinco 

garantiu o financiamento firme para custear as distribuições de dinheiro e títulos de dívida a 

AT&T. 

 

37. Os acionistas da AT&T (i.e. acionistas da Spinco) receberão, proveniente de ações 

ordinárias recém-emitidas, aproximadamente 71% do capital social da Discovery 

(englobando os ativos da antiga Discovery e WarnerMedia), enquanto os acionistas da 

Discovery serão diluídos e deterão aproximadamente 29% do capital social da Discovery.13 

Nenhum acionista individualmente deterá mais de 10% da entidade combinada. 

 

38. As Partes apresentam abaixo as informações solicitadas nesta Seção. 

 

(a) Natureza da Operação: 

39. A Operação Proposta consiste na combinação das operações da Discovery com a 

WarnerMedia. 

 

(b) Se a operação abrange, total ou parcialmente, as atividades das partes; 

40.  A Operação Proposta abrange a totalidade das atividades da WarnerMedia. 

 

(c) O valor da Operação e a forma de pagamento;  

41.  A Operação Proposta inclui uma distribuição de aproximadamente US$ 43 bilhões 

a AT&T, bem como o direito de receber uma certa quantidade de ações da Discovery, 

representativas de aproximadamente 71% das ações (com direito a voto) da Discovery. 

[ACESSO RESTRITO].  

 

(d) No caso de aquisição de ativos, todos esses ativos, tangíveis e/ou intangíveis. No caso 

dos ativos tangíveis, indicar também suas localizações (endereço e CEP);  

42.  Não aplicável. 

 

(e) No caso de aquisição de participação societária, o dispositivo da Seção III desta 

Resolução no qual a operação se enquadra;  

43.  Não aplicável. 

 

(f) A estrutura societária da empresa alvo, antes e após a realização da operação, ou da 

nova empresa formada.  

 
13  Para mais informações sobre os principais aspectos da Operação Proposta, vide: https://sec.report/Docu-

ment/0001193125-21-162729/.   
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44. Favor reportar-se ao Documento III.2.B para organogramas societários da Operação 

Proposta, incluindo uma síntese da Operação Proposta, e da alteração resultante da Operação 

Proposta. 

III.3. Informe as demais jurisdições em que a presente operação foi ou será 

apresentada, bem como a(s) data(s) da(s) notificação(ões). 

 

45. A Operação Proposta está sujeita a aprovações concorrenciais em diversas jurisdições, 

quais sejam: União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Austrália, Canadá, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Japão, México, Montenegro, Nova Zelândia, Macedônia, 

Rússia, Arábia Saudita, Sérvia, África do Sul, Turquia, Ucrânia e Indonésia.  

 

III.4. Especifique se a operação está sujeita a aprovação de outros órgãos reguladores 

no Brasil ou no exterior. 

 

46. A Operação Proposta não está sujeita à aprovação de órgãos reguladores no Brasil. 

Globalmente, a Operação Proposta está sujeita a aprovações de investimento estrangeiro e 

concessão de licenças regulatórias ou de aprovação do setor de mídia em diversas 

jurisdições. 

 

III.5. Descreva a justificativa econômica e/ou estratégica para a operação. 

 

47. Por meio da Operação Proposta, a Discovery e a WarnerMedia pretendem combinar 

suas atividades atuais para criar uma empresa global expandida de entretenimento. As Partes 

oferecem conteúdos muito complementares, e a Operação Proposta poderá aprimorar a 

habilidade das Partes de oferecer conteúdo atrativo e oferecer experiências de entretenimento 

de alta qualidade, para captar oportunidades resultantes das inovações tecnológicas direct-

to-consumer e para melhor competir contra as plataformas de conteúdo já estabelecidas. A 

Operação Proposta permitirá que as Partes atendam os consumidores no Brasil e no exterior 

com mais eficiência em um mundo dinâmico, ampliando suas habilidades para criar 

conteúdo diverso e de alta-qualidade. Em resumo, a Operação Proposta posicionará a Warner 

Bros. Discovery para: 

 

a. Expandir o leque de escolhas dos consumidores em todo o mundo e melhor 

competir com as líderes globais de serviços de streaming como Amazon Prime 

Video, Apple, Disney e Netflix, ao (a) combinar conteúdos complementares para 

atrair um público mais amplo, (b) acelerar o crescimento dos seus serviços de 

streaming globalmente, e (c) aumentar o investimento em conteúdo. 

 

b. Aprimorar sua oferta em comparação com modelos tradicionais de programação 

linear e beneficiar os consumidores por meio da expansão de serviços OTT, e 
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c. Aumentar a atratividade do conteúdo oferecido para anunciantes e clientes de TV 

por assinatura. 

 

48. As atividades das Partes em relação às quais há sobreposição no setor audiovisual são 

altamente complementares. A Discovery é focada em programação de lifestyle e não-ficção, 

enquanto a WarnerMedia é conhecida por seu conteúdo premium e roteirizado. Juntas, as 

Partes poderão oferecer aos consumidores um mix mais atrativo de conteúdo, e poderão 

desenvolver um serviço de streaming capaz de rivalizar com os atuais líderes globais e 

regionais no mercado, como Netflix, Disney, Apple, Amazon Prime Video, Youtube, Star+14, 

entre outros. 

 

49. O setor de mídias audiovisuais é cada vez mais caracterizado pelo desenvolvimento de 

tecnologia, crescente volume de produção, e entradas de mercado agressivas dos maiores 

players. Os mercados afetados são altamente competitivos, e as Partes – ainda que 

combinadas - estão longe de serem as líderes. Contudo, essa Fusão resultará em um 

concorrente mais forte aos concorrentes nacionais, regionais e globais, e expandirá o leque 

de escolha dos consumidores, tanto no Brasil quanto internacionalmente. 

 

III.6. Informe se a operação contempla cláusulas restritivas à concorrência (por 

exemplo, cláusulas de não concorrência ou de exclusividade). Caso afirmativo, 

apresentar tais cláusulas, indicando sua localização nos documentos relativos à 

operação, bem como sua justificativa econômica. 

 

50. A Operação Proposta não contempla cláusulas restritivas à concorrência. 

 

*  *  * 

*  *  

 
14 Uma nova plataforma a ser lançada pela Disney no Brasil nos próximos meses. 
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ETAPA IV – DOCUMENTAÇÃO 

 

IV.1. Com relação à operação, apresente: a) cópia da versão final ou mais recente de 

todos os instrumentos contratuais relativos à realização da operação, listando os 

respectivos anexos relevantes para a análise antitruste; b) cópias de acordos de não 

concorrência e de acionistas, se houver; c) cópias de análises, relatórios, estudos, 

inquéritos, apresentações e outros documentos análogos elaborados por ou para 

qualquer membro(s) do: (i) conselho de administração; (ii) conselho de fiscalização; 

(iii) assembleia de acionistas; ou (iv) outra(s) pessoa(s) que exerça(m) funções 

semelhantes (ou a quem foram delegadas ou atribuídas tais funções); cujo objetivo foi 

avaliar ou analisar a transação proposta (com relação a: padrões de concorrência no 

mercado, participações de mercado, concorrentes, estimativas de crescimento de 

vendas, estimativas de expansão para novos mercados geográficos e outros assuntos 

concorrencialmente relevantes); d) lista contendo a relação de todos os demais 

documentos que tenham sido criados em decorrência da operação, tais como: acordo 

de fornecimento de insumos, minutas de reuniões referentes à operação, documentos 

de oferta pública enviados à CVM, dentre outros. 

 

a) cópia da versão final ou mais recente de todos os instrumentos contratuais relativos à 

realização da operação, listando os respectivos anexos relevantes para a análise antitruste 

51.  As Partes apresentam, como Documento IV.1.A – Confidencial e Documento IV.1.B – 

Confidencial, cópias do Separation and Distribution Agreement e do Agreement and Plan 

of Merger, acompanhadas de suas respectivas traduções juramentadas.  

 

(b) cópias de acordos de não concorrência e de acionistas;  

52. As Partes apresentam como Documento IV.1.A – Confidencial cópia do acordo de 

acionistas referente à Operação Proposta. 

 

(c) cópias de análises, relatórios, estudos, inquéritos, apresentações e outros documentos 

análogos elaborados por ou para qualquer membro(s) do: (i) conselho de administração; 

(ii) conselho de fiscalização; (iii) assembleia de acionistas; ou (iv) outra(s) pessoa(s) que 

exerça(m) funções semelhantes (ou a quem foram delegadas ou atribuídas tais funções); 

cujo objetivo foi avaliar ou analisar a transação proposta (com relação a: padrões de 

concorrência no mercado, participações de mercado, concorrentes, estimativas de 

crescimento de vendas, estimativas de expansão para novos mercados geográficos e outros 

assuntos concorrencialmente relevantes);  

(d) lista contendo a relação de todos os demais documentos que tenham sido criados em 

decorrência da operação, tais como: acordo de fornecimento de insumos, minutas de 

reuniões referentes à operação, documentos de oferta pública enviados à CVM, dentre 

outros. 

53.  As Partes apresentam como Documento IV.1.D todos os comunicados a imprensa 

relacionados à Operação Proposta divulgados até a data desta notificação. 
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IV.2. Com relação às atividades das partes, apresente as cópias mais recentes dos 

documentos listados abaixo: a) último relatório anual e/ou demonstrações financeiras 

auditadas das partes diretamente envolvidas na operação e dos respectivos grupos 

econômicos; b) estudos de mercado, pesquisas, relatórios, projeções e qualquer outro 

documento, elaborado por terceiros ou não, que estejam relacionados a: (i) 

posicionamento competitivo da empresa e de suas concorrentes; (ii) condições de 

demanda e oferta; (iii) disputa por clientes; (iv) comportamento estratégico (preço, 

venda, lançamentos, inovação, entradas/saídas etc.); (v) denúncias de comportamento 

anticompetitivo de empresas que integram o mercado relevante; (vi) efeitos na oferta, 

demanda, custo, preço, atributos do produto/serviço causados pela competição direta 

de outro possível produto ou serviço; (vii) balanços setoriais, diagnóstico de mercado 

etc.; c) relatório de marketing, relatório comercial, planos e estratégias de divulgação 

da marca, relatório de posicionamento de produto e qualquer outro similar; d) 

planejamento estratégico, plano de negócios, planos de expansão e contenção, e 

qualquer outro similar. 

 

 

(a) último relatório anual e/ou demonstrações financeiras auditadas das partes 

diretamente envolvidas na operação e dos respectivos grupos econômicos;  

 

Discovery Group 

54. A Discovery é a empresa controladora de seu grupo e a versão mais recente de seu 

Relatório Financeiro Anual (2020) está disponível em: 

https://s27.q4cdn.com/187472364/files/doc_financials/2020/ar/DISCA-

2020_12_31_10K_Q4_Filed_copy.pdf  

 

AT&T Group – WarnerMedia 

55. Uma versão digital do Relatório Financeiro Anual (2020) da AT&T (incluindo 

informações referentes a WarnerMedia) está disponível em: 

https://investors.att.com/~/media/Files/A/ATT-IR-V2/financial-reports/annual-

reports/2020/complete-2020-annual-report.pdf.  

 

(b) estudos de mercado, pesquisas, relatórios, projeções e qualquer outro documento, 

elaborado por terceiros ou não, que estejam relacionados a: (i) posicionamento 

competitivo da empresa e de suas concorrentes; (ii) condições de demanda e oferta; (iii) 

disputa por clientes; (iv) comportamento estratégico (preço, venda, lançamentos, 

inovação, entradas/saídas etc.); (v) denúncias de comportamento anticompetitivo de 

empresas que integram o mercado relevante; (vi) efeitos na oferta, demanda, custo, preço, 

atributos do produto/serviço causados pela competição direta de outro possível produto ou 

serviço; (vii) balanços setoriais, diagnóstico de mercado etc.;  

https://s27.q4cdn.com/187472364/files/doc_financials/2020/ar/DISCA-2020_12_31_10K_Q4_Filed_copy.pdf
https://s27.q4cdn.com/187472364/files/doc_financials/2020/ar/DISCA-2020_12_31_10K_Q4_Filed_copy.pdf
https://investors.att.com/~/media/Files/A/ATT-IR-V2/financial-reports/annual-reports/2020/complete-2020-annual-report.pdf
https://investors.att.com/~/media/Files/A/ATT-IR-V2/financial-reports/annual-reports/2020/complete-2020-annual-report.pdf
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(c) relatório de marketing, relatório comercial, planos e estratégias de divulgação da 

marca, relatório de posicionamento de produto e qualquer outro similar;  

(d) planejamento estratégico, plano de negócios, planos de expansão e contenção, e 

qualquer outro similar. 

 

56. Não existem materiais produzidos pelas Partes com relação à Operação Proposta que 

sejam específicos ao Brasil que poderiam ser úteis para a presente análise. 

 

57. Favor reportar-se, de todo modo, ao "Form 8-K" protocolados pela Discovery 15  e 

AT&T16, individualmente, na SEC norte-americana em 17 de maio de 2021 para informações 

sobre a Operação Proposta e seu racional. 

 

58. Para informações atualizadas do mercado brasileiro de televisão aberta e televisão por 

assinatura, vide os relatórios produzidos pela Agência Nacional do Cinema (“Ancine”), 

disponíveis em: https://oca.ancine.gov.br/televisao. 

 

59. As Partes seguem a disposição para fornecer qualquer outra informação ou documento 

que o CADE considere necessário para a análise da Operação Proposta. [ACESSO 

RESTRITO].  

 

*  *  * 

*  *  

 
15  Disponível em: https://ir.corporate.discovery.com/financials/sec-filings/sec-filings-

details/default.aspx?FilingId=14959074 
16 Disponível em: https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId= 

14959056&CIK=0000732717&Index=10000. 

https://oca.ancine.gov.br/televisao
https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=%2014959056&CIK=0000732717&Index=10000
https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=%2014959056&CIK=0000732717&Index=10000
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ETAPA V – DEFINIÇÃO DO(S) MERCADO(S) RELEVANTE(S) 

 

V.1. Informe e descreva todas as linhas de produtos comercializados e/ou serviços 

prestados no Brasil pelas partes diretamente envolvidas na operação. 

V.2. Informe todas as linhas de produtos comercializados e/ou serviços prestados no 

Brasil pelas demais empresas que fazem parte dos grupos econômicos envolvidos na 

operação. 

 

Grupo Discovery 

60. A Discovery é a empresa controladora do seu grupo de mídia global. O Grupo Discovery 

fornece conteúdo a espectadores do mundo inteiro por meio de múltiplas plataformas de 

distribuição, incluindo plataformas de TV por assinatura, TV aberta, aplicativos GO, 

contratos de distribuição digital, contratos de licenciamento de conteúdo e produtos por 

assinatura direct-to-consumer (“DTC”) e over-the-top (“OTT”). No Brasil, as principais 

atividades do Grupo Discovery incluem o licenciamento de direitos de transmissão de 

audiovisuais, o licenciamento de canais de TV por assinatura, vídeo sob demanda e 

aplicativos VoD para operadores no Brasil para distribuição para seus assinantes de TV por 

assinatura, e a comercialização de espaço de publicidade em seus canais de TV por assinatura 

e nas plataformas digitais de propriedade da Discovery e/ou de terceiros. Adicionalmente, a 

Discovery encomenda conteúdo audiovisual original de terceiros no Brasil para exibição em 

seus canais latino-americanos de TV por assinatura, e coproduz conteúdo televisivo cativo 

com players locais. Por fim, a Discovery licencia direitos de transmissão de audiovisual de 

terceiros no Brasil para seus canais de TV por assinatura na América Latina.  

 

61. A Discovery também licencia direitos de propriedade intelectual (“PI”) internacionais 

para uso em produtos de consumo e eventos ao vivo. A maior parte dessas atividades é 

prestada pela Discovery fora do Brasil. 

 

Grupo AT&T - WarnerMedia  

62. As únicas atividades do Grupo AT&T que são relevantes para a presente notificação são 

as atividades nas indústrias de mídia e entretenimento operadas pelo segmento da 

WarnerMedia que será vendido e combinado com a Discovery. De forma geral, as atividades 

referentes ao Brasil afetadas pela Operação Proposta estão descritas abaixo:  

 

a. Programação para TV e outros agregadores: De forma ampla, refere-se (i) ao 

licenciamento desde o exterior de conteúdo audiovisual (e.g. séries de televisão, 

filmes, documentários, programas de notícias) para canais de TV e outras 

plataformas de mídia/agregadores (e.g. serviços OTT); (ii) ao fornecimento e 

licenciamento desde o exterior de canais para vários distribuidores diferentes que 

ofertam tais canais de TV para os consumidores finais (atividade que também inclui 

a venda de espaço televisivo para publicidade); e (iii) comercialização e distribuição 
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desde o exterior de serviços de programação audiovisual DTC, tanto a varejo como 

por meio de parceiros distribuidores, em dispositivos com acesso à internet.  

 

b. Entretenimento Doméstico: Inclui o fornecimento/licenciamento de conteúdo de 

entretenimento doméstico (filmes, programas e séries de TV) para terceiros 

distribuidores em formato físico (DVDs e discos Blu-ray) e para terceiros varejistas 

em formato digital (como transactional VOD (TVOD) e electronic sell-through 

(EST)), bem como a produção e distribuição de videogames.  

 

c. Cinema (filmes): Diz respeito, principalmente, à produção/coprodução de filmes e 

ao licenciamento de direitos de exibição de filmes para proprietários e operadoras de 

cinemas.   

 

d. Produtos de Consumo: Refere-se, principalmente, ao licenciamento de direitos de 

propriedade intelectual (como personagens de filmes e de TV, etc.) para uso em 

produtos de consumo, os quais incluem uma ampla variedade de itens como 

brinquedos, jogos, aplicativos, livros, roupas, acessórios e parques temáticos.   

 

e. Publicações: Diz respeito, principalmente, à distribuição (em formatos impresso e 

digital) e ao licenciamento para editores locais dos direitos de publicar e vender 

certas publicações (principalmente as da DC Comics, pertencente à Warner Bros., 

uma parte da WarnerMedia). 

 

63. As atividades da WarnerMedia descritas acima são operadas por diversas empresas, 

muitas localizadas fora do Brasil. Conforme mencionado anteriormente, as empresas da 

WarnerMedia localizadas no Brasil estão listadas no item II.5. 

 

64. As atividades da AT&T acima conduzidas pela WarnerMedia são as únicas 

abrangidas pela Operação Proposta no Brasil e que serão combinadas com as 

atividades da Discovery.  

 

V.3. Identifique todas as linhas de produtos e/ou serviços em que poderiam ser 

verificadas sobreposições horizontais, verticais e/ou complementares decorrentes da 

presente operação. 

 

65.  A Operação Proposta elimina a integração vertical entre as atividades da AT&T e da 

WarnerMedia. Nesse sentido, a Operação Proposta cessa qualquer preocupação sobre os 

potenciais e hipotéticos efeitos anticompetitivos que poderiam resultar de tal integração 

vertical e que fundamentaram os remédios estabelecidos no Acordo em Controle de 

Concentração (“ACC”) celebrado com o CADE em ato de concentração anterior. Como as 

atividades das Partes são essencialmente complementares, as sobreposições horizontais entre 

suas atividades são limitadas, conforme detalhado abaixo. 
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Sobreposições horizontais 

 

66. A Operação Proposta resulta em sobreposições horizontais em: (i) produção e 

licenciamento de conteúdo audiovisual; (ii) licenciamento de canais de TV por assinatura e 

(iii) licenciamento de PI para produtos de consumo. Considerando as decisões do CADE no 

setor de mídia (veja item V.5 abaixo), a tabela abaixo apresenta um panorama das atividades 

das Partes, incluindo as sobreposições existentes no Brasil: 

 

Tabela 3. Atividades do Grupo Discovery e da WarnerMedia no Brasil 

ATIVIDADE NO BRASIL DISCOVERY WARNERMEDIA 

Produção e licenciamento de conteúdo audiovisual  ✓ ✓ 

Licenciamento para distribuição de canais de TV por assinatura ✓ ✓ 

Licenciamento de PI para produtos de consumo  ✓ ✓ 

Oferta a varejo de serviços de streaming  Não1 ✓ 

Licenciamento de conteúdo para publicação editorial (e.g. livros, 

revistas) 
Não ✓ 

Vídeo games (desenvolvimento, distribuição ou licenciamento) Não ✓ 

1 Vide comentários abaixo sobre a atuação da Discovery no segmento de streaming no Brasil. 

 

67. Conforme será detalhado abaixo, a Operação Proposta não levanta quaisquer 

preocupações concorrenciais. As atividades das Partes se sobrepõem apenas em três 

segmentos e as participações de mercado combinadas excedem o patamar de 20% apenas na 

distribuição de canais de TV por assinatura. Esta sobreposição específica não resulta em 

preocupações concorrenciais por diversas razões incluindo a rivalidade desse mercado, a 

pressão competitiva de plataformas de streaming, o poder de barganha dos clientes, a 

natureza de mercado de dois lados e outras condições de mercado (vide item V.5 a seguir). 

 

68. As sobreposições entre as atividades das Partes no licenciamento e produção de 

conteúdo audiovisual são imateriais. Como discutido no item V.5 abaixo, o CADE já 

reconheceu a natureza altamente fragmentada desse segmento e a participação de mercado 

das Partes é negligenciável. Da mesma forma, a Operação Proposta também não levantará 

preocupações concorrenciais no mercado de licenciamento de PI para produtos de consumo, 

como resultado da inexpressiva participação de mercado combinada da Discovery e da 

Warner Bros e o incremento mínimo decorrente do presente ato de concentração. 

 

69. As Partes esclarecem que a Operação Proposta não resulta em sobreposições na 

distribuição de serviços de programação audiovisual OTT/DTT (“serviços de streaming”, 

referidos conjuntamente)17.  

 

 
17 Conforme utilizado no presente formulário (e na indústria em geral), “serviços de streaming” incluem, mas não se 

limitam a aplicativos VoD de programação não-linear (como AVoD e SVoD). Um número crescente de serviços de 

streaming também oferece programação linear, incluindo a programação de canais que também estão disponíveis via SeAC.  
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70. Isso se dá porque o Discovery Plus, futura plataforma de streaming da Discovery, ainda 

não foi lançada para os consumidores brasileiros, sendo o seu lançamento [ACESSO 

RESTRITO]. As únicas plataformas de streaming operadas pela Discovery atualmente 

disponíveis no Brasil, ambas com faturamento negligenciável, são (a) o Discovery Kids 

Plus18 , que não é um DTC e funciona prioritariamente como um serviço de “catch-up 

service” ou “TV everywhere”19, e que, de acordo com a [ACESSO RESTRITO], detinha 

participação de apenas aproximadamente 0-10% do total de assinantes de plataformas OTT 

no Brasil (de fato, o [ACESSO RESTRITO]); e (b) o Golf TV, que transmite torneios de 

golf, eventos de golf e outros conteúdos relacionados a golf para os assinantes. O Golf TV 

tem uma distribuição ainda mais limitada no Brasil ([ACESSO RESTRITO]). 

 

71. Além dos serviços de catch-up TV ou TV everywhere complementares à assinatura de 

canais de TV por assinatura20, a WarnerMedia atualmente opera, no Brasil, três plataformas 

de streaming no Brasil: 

 

a. “HBO Max”21. Trata-se de um serviço de streaming com programação em múltiplos 

gêneros (filmes, series, esportes, infantil, etc.). 

 

b. “Cartoon Network App” (anteriormente Cartoon Network Já! e CN GO)22. Trata-se 

de uma plataforma de streaming  de conteúdo infantil e associado à marca Cartoon 

Network, da WarnerMedia. 

 

c. “Estádio TNT Sports” (anteriormente EI Plus)23. Trata-se de uma plataforma de 

streaming de conteúdo esportivo.  

 

72.  Os três produtos acima estão atualmente disponíveis para assinatura avulsa24. O HBO 

Max também está disponível para assinantes dos canais de TV por assinatura da HBO 

distribuídos pela WarnerMedia. Nenhuma das plataformas transmite a programação linear 

 
18 https://www.discoverykidsplus.com.br/. 
19 Sobre o tema, veja-se o Parecer da SG no Ato de Concentração nº 08700.001390/2017-14 (AT&T/Time Warner): "Acesso 

Condicionado (Catch-up TV), no qual a oferta de conteúdo depende de vínculo com outro serviço, sem a exigência de um 

pagamento extra, como canais que disponibilizam conteúdos de suas grades de programação linear por tempo 

determinado em uma plataforma de VoD, como um valor agregado ao canal. O usuário pode assistir aos conteúdos já 

exibidos a qualquer momento posterior à exibição, de maneira não linear. Outra variante deste modelo é o serviço de TV-

Everywhere, modalidade na qual o usuário pode assistir ao mesmo conteúdo exibido na TV por meio da Internet, de forma 

autenticada, ou seja, liberada se o usuário for de fato assinante do serviço em uma plataforma tradicional de TV por 

Assinatura. (...) No mesmo diapasão, é relevante entender que serviços de Catch-up TV ou TV-Everywhere, uma vez que 

são oferecidos somente aos assinantes da TV por Assinatura, assumem mais uma relação de complementaridade às 

atividades das Requerentes, do que propriamente exercer pressão competitiva. Não faz sentido, portanto, considerá-los 

em uma eventual análise de rivalidade ainda que sejam classificados como VoDs." (itens 78 e 79). 
20 Como o aplicativo “TNT GO” (https://www.tntgo.tv). 
21  https://www.hbomax.com/br/pt Com o lançamento do HBO Max no Brasil em junho de 2021, a WarnerMedia 

descontinuou o serviço VoD anterior “HBO GO”. 
22 https://apps.cartoonnetwork.com.br/app/cartoon-network/cnapp-cn. 
23 https://www.br.estadio.com/. 
24 O Cartoon Network App está atualmente disponível apenas para assinantes dos parceiros distribuidores TIM, TIM Live, 

Nextel, VIVO, Oi, Vero, Playhub, UOL, Point Netplay, LinQ Telecom, e Primepass, então não se trata propriamente de 

uma oferta DTC da WarnerMedia. [ACESSO RESTRITO].  

https://www.discoverykidsplus.com.br/
https://www.hbomax.com/br/pt
https://apps.cartoonnetwork.com.br/app/cartoon-network/cnapp-cn
https://www.br.estadio.com/
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completa dos canais de TV por assinatura da WarnerMedia. De acordo com a [ACESSO 

RESTRITO], todos os produtos de streaming da WarnerMedia representaram conjuntamente 

apenas 0-10% do total de assinantes de plataformas OTT no Brasil em 202025. 

 

73. A inexistência de sobreposição entre as atividades das Partes no tocante à distribuição 

de produtos de streaming no varejo no Brasil não significa que tais serviços não serão 

discutidos no presente formulário. Pelo contrário, serviços de streaming serão discutidos 

abaixo para fins de completude, em atenção ao futuro lançamento da plataforma de 

streaming da Discovery, Discovery Plus, bem como à proliferação de produtos de streaming 

em geral. Apenas no Brasil, estima-se que já existem mais de 80 serviços diferentes de 

streaming disponíveis aos consumidores26 por Internet, e que muitos outros ainda serão 

lançados. Conforme detalhado acima (Etapa III), uma importante justificativa estratégica 

para a Operação Proposta é o posicionamento da empresa combinada para melhor competir 

com líderes globais de serviços de streaming. 

 

Integração vertical 

74. Não há preocupações concorrenciais de natureza vertical a serem discutidas na presente 

notificação: 

 

a. A Operação Proposta elimina a verticalização entre a WarnerMedia e os negócios 

de distribuição da AT&T no Brasil (Sky Brasil)27. Em linha com a explicação acima, 

a WarnerMedia será cindida da AT&T e combinada com a Discovery, cessando 

assim qualquer relação com a AT&T e, consequentemente, com a Sky Brasil28. 

 

b.  Em linha com decisões anteriores do CADE 29, integrações verticais potenciais 

(ambas as Partes atuam em mais de um elo da cadeia da indústria audiovisual) 

prescindem de análise específica e separada em um ato de concentração entre partes 

horizontalmente relacionadas, considerando que qualquer potencial preocupação 

concorrencial resultante da Operação Proposta seria identificada em última 

instância na avaliação das sobreposições horizontais nos mercados downstream. 

Nesse sentido, as Partes se limitarão a fornecer informações acerca dos segmentos 

em que se identificam sobreposições horizontais entre as atividades das Partes no 

Brasil.  

 

 
25 De acordo com a mesma fonte, os líderes do segmento são Netflix (60-70%), Amazon (10-20%) e Globo (0-10%) 
26 Fonte: PwC’s "Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 – Brazil", pág. 5 
27 Vide Ato de Concentração nº 08700.001390/2017-14 (AT&T/Time Warner). 
28 Ainda, conforme mencionado acima, as Partes destacam que em 21 de julho de 2021, a AT&T anunciou a venda proposta 

das operações da Vrio (incluindo a Sky Brasil) ao Grupo Werthein (https://about.att.com/story/2021/vrio.html). [ACESSO 

RESTRITO]. Essa negociação é separada da Operação Proposta, mas de qualquer modo também eliminaria completamente 

as relações societárias entre a WarnerMedia e a Sky Brasil. 
29 Vide Ato de Concentração nº 08700.004494/2018-53 (Disney/Fox). 

https://about.att.com/story/2021/vrio.html
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V.4. Indique todas as áreas geográficas atendidas por cada uma das empresas que 

ofertam as linhas de produtos e/ou serviços identificadas no item V.3 (caso a empresa 

não atenda todo o Brasil, especificar os municípios e/ou estados atendidos pela 

mesma). 

 

75. Os produtos e serviços oferecidos pelas Partes estão disponíveis nacionalmente.  

 

V.5. Considerando as respostas dos itens V.3 e V.4, defina o(s) mercado(s) relevante(s) 

sob as dimensões produto e geográfica. Fundamente as definições adotadas, baseando-

se nos seguintes fatores, na medida em que aplicáveis: a) substituibilidade sob a ótica 

da demanda, levando em consideração, dentre os fatores considerados relevantes, a 

possibilidade de substituição frente a aumentos de preços entre marcas e/ou produtos 

ou serviços e entre outros produtos fora do mercado; b) substituibilidade sob a ótica 

da oferta, levando em consideração, dentre outros fatores, aspectos técnico-

operacionais, tecnologias, custos de instalação (inclusive custos irrecuperáveis) e 

possibilidade de redirecionamento de atividades; c) natureza e características dos 

produtos e/ou serviços; d) importância dos preços dos produtos e/ou serviços; e) perfil 

dos clientes (exemplo: renda, gênero, porte da firma etc.) e dimensionamento do 

mercado desses clientes (quantidade vendida); f) preferências dos consumidores, 

prestando informações sobre fidelidade a marcas, forma e momentos de consumo, 

dentre outros fatores considerados relevantes; g) custos de distribuição/transporte; h) 

diferenças nas estruturas de oferta e/ou de preços entre áreas geográficas vizinhas; i) 

possibilidade de importações; j) jurisprudência do CADE; k) jurisprudência 

internacional; l) outros fatores. 

V.6. Explique a relevância da diferenciação dos produtos e/ou serviços em termos de 

atributos ou qualidades, e a medida em que os produtos das partes são substitutos 

próximos. 

 

Panorama da indústria e transformações recentes 

 

76. Conteúdos audiovisuais (filmes, séries, documentários etc.) são produzidos a montante 

por produtores de mídia e distribuídos em diversos formatos e por meio de diferentes players 

a jusante. O conteúdo pode ser lançado em cinemas, entretenimento doméstico (como 

aluguéis nos formatos TVoD/EST e físicos, assim como pela compra de bens relacionados) 

e/ou programado em serviços televisivos, como canais de TV e serviços on demand, como 

OTTs. Nessa indústria vibrante e multifacetada, um amplo rol de participantes são ativos em 

múltiplos níveis da cadeia de valor. 
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77. A Figura 1 abaixo ilustra o panorama geral de como o conteúdo audiovisual é produzido, 

empacotado e distribuído na cadeia de valor dessa indústria30: 

 

Figura 1. | Cadeia de valor da indústria audiovisual31 

 

Fonte: Ato de Concentração n. 08700.004494/2018-53. 

 

78. Em cada um dos segmentos acima expostos, há uma diversidade de agentes que 

enfrentam uma forte concorrência de agentes estabelecidos ou entrantes, tanto no Brasil 

quanto no mundo. Nesse sentido, os mercados de produção, programação e licenciamento 

de conteúdo por meio de canais de TV e outros agregadores é marcado por grande rivalidade 

entre: (a) players tradicionais já bem estabelecidos, locais e globais, a exemplo de Globo, 

Disney, Universal, MGM32, Paramount, Sony, Viacom CBS, Band e as Partes, dentre tantos 

outros; (b) grandes players globais que se estabeleceram como líderes da indústria na última 

década ou mais, no Brasil e no mundo, como Netflix, Amazon Prime Video, Youtube e 

Apple TV; e (c) um grande leque de players independentes, como Endemol Shine Brasil, 

Bromélia Produções (Galinha Pintadinha), Casablanca, O2 Filmes e Playkids.com. 

 

79. A Operação Proposta deve ser analisada no contexto do dinâmico setor audiovisual em 

que as Partes concorrem. O setor é fortemente afetado por desenvolvimentos tecnológicos e 

orientado por hábitos de consumo em rápida evolução; a implantação de conexões de internet 

cada vez mais rápidas (tanto para uso doméstico, quanto para utilização externa); a maior 

 
30 A mesma figura foi submetida ao CADE no formulário de notificação do Ato de Concentração nº  08700.004494/2018-

53 (Disney/Fox). 
31 A distribuição de filmes para exibição em cinemas não é uma atividade relevante para a análise pelo CADE da Operação 

Proposta, uma vez que a Discovery não é ativa nesse mercado no Brasil (vide item V.3 acima). 
32 As Partes destacam que a Amazon e a MGM recentemente firmaram a possível aquisição da MGM pela Amazon. Vide, 

e.g., https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-and-mgm-have-signed-agreement-

amazon-acquire-mgm. 

https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-and-mgm-have-signed-agreement-amazon-acquire-mgm
https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-and-mgm-have-signed-agreement-amazon-acquire-mgm
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facilidade de distribuição de conteúdo e a proliferação de dispositivos de visualização têm 

facilitado e estimulado a entrada de novos players; que representam um crescimento 

significativo do conteúdo disponível para os telespectadores, ampliando a concorrência, 

tanto no Brasil quanto no exterior. 

 

80. Conforme detalhado pelo Conselheiro da Anatel Vicente Bandeira de Aquino Neto em 

uma decisão recente 33, um número expressivo de inovações relevantes no setor de mídia 

redesenhou a indústria audiovisual nos últimos anos tanto no Brasil quanto no exterior, 

incluindo particularmente: (i) o aumento da velocidade de transmissão de dados e do número 

de usuários/acessos; (ii) o lançamento do YouTube em 2005; (iii) a alteração no modelo de 

negócios da Netflix com a digitalização de seu catálogo; e (iv) o surgimento de vários 

modelos de negócios de streaming. Como resultado, houve um aumento significativo no 

tráfego de dados na Internet (em razão dos vídeos baixados) e um crescimento expressivo 

de assinaturas de plataformas OTT em comparação com o número de assinaturas de TV por 

assinatura tradicional (SeAC). O voto do Conselheiro Aquino ilustra esses fatos com as 

figuras abaixo que, apesar de estarem relacionadas ao mercado norte-americano, revelam 

tendências também verificadas no Brasil34. 

 

 

 

Figura 2. – Tráfego por tipo de aplicativo 
"5.60. (...) O contexto aqui descrito resultou no aumento exponencial do 

tráfego de conteúdo audiovisual na Internet em comparação a outros tipos de 

dados. Estima-se que, até 2022, 82% (oitenta e dois por cento) do tráfego da 

Internet será relativo a conteúdo audiovisual:" 

 
33 O voto em questão foi proferido no âmbito da análise da Anatel acerca do tratamento regulamentário aplicável a 

plataformas OTT que oferecem programação audiovisual linear (Processo Anatel nº. 53500.022476/2019-45). O mesmo 

tópico foi simultaneamente analisado pela Ancine (que se referiu ao serviço em questão como "Serviço de Oferta de 

Conteúdo Audiovisual em Programação Linear via Internet"), em uma decisão em que as Partes também citam abaixo 

(Processo Ancine nº 01416.001702/2020-43). Tanto a Anatel quanto a Ancine concluíram que, da mesma forma que outros 

serviços OTT, plataformas de streaming de conteúdo audiovisual linear são aplicativos da Internet e como tais não estão 

sujeitos ao regime regulatório que se aplica ao SeAC. 
34 A evolução tecnológica experimentada pelo setor de telecomunicações a partir do surgimento da Internet, especialmente 

após o início dos anos 2000, proporcionou o aumento da velocidade de transmissão e a redução na latência no envio de 

dados. Proporcionou-se, dessa forma, a transmissão de conteúdo audiovisual pela Internet, antes restrita às redes 

dedicadas. Paralelamente, ocorreu um expressivo crescimento na quantidade de acessos móveis, utilizando-se de 

dispositivos chamados smartphones, capazes de, entre outras coisas, exibir vídeos de alta definição. Esse cenário resultou 

numa mudança no consumo de conteúdo audiovisual. Antes restrito aos cinemas e salas de TV, nos quais a experiência 

era compartilhada por mais de um espectador, passou a ser consumido de maneira individualizada, por meio dos 

computadores pessoais e, mais recentemente, por dispositivos móveis. O surgimento do YouTube em 2005 marcou o início 

da era do streaming de vídeo, pois possibilitou aos internautas o acesso de forma fácil a milhares de vídeos criados e 

compartilhados pelos próprios usuários. Outro importante marco foi a digitalização do catálogo da empresa Netflix, que 

mudou seu plano de negócio de entrega de DVD em casa para streaming de vídeo online por assinatura. Esse modelo, em 

que o usuário solicita a exibição de um vídeo específico é chamado de Vídeo Sob Demanda (VoD). Ele se contrapõe ao 

modelo de exibição linear tradicional em que o conteúdo já vem pré-selecionado pela prestadora. O que se verificou nos 

últimos anos foi o surgimento de diferentes modelos de negócios para oferta de conteúdo audiovisual pela Internet. O 

contexto aqui descrito resultou no aumento exponencial do tráfego de conteúdo audiovisual na Internet em comparação a 

outros tipos de dados.” O voto integral está disponível em: https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/ 

md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-

wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO452lMmQupZbW86cJP_K5YbsaL0o4-gv9zh0Mk6FVuiha0JlhBD6 

EI9i_dmb1Q_urY4M-PysTF_Vsvauun5bLcI. 

https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/%20md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO452lMmQupZbW86cJP_K5YbsaL0o4-gv9zh0Mk6FVuiha0JlhBD6%20EI9i_dmb1Q_urY4M-PysTF_Vsvauun5bLcI
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/%20md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO452lMmQupZbW86cJP_K5YbsaL0o4-gv9zh0Mk6FVuiha0JlhBD6%20EI9i_dmb1Q_urY4M-PysTF_Vsvauun5bLcI
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/%20md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO452lMmQupZbW86cJP_K5YbsaL0o4-gv9zh0Mk6FVuiha0JlhBD6%20EI9i_dmb1Q_urY4M-PysTF_Vsvauun5bLcI
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/%20md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO452lMmQupZbW86cJP_K5YbsaL0o4-gv9zh0Mk6FVuiha0JlhBD6%20EI9i_dmb1Q_urY4M-PysTF_Vsvauun5bLcI
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Figura 3.  – Crescimento de TV por assinatura vs. OTT 
"5.61. A relevância das aplicações de vídeo pela Internet vem crescendo 

rapidamente. As linhas no gráfico a seguir apresentam o número total de 

assinantes em âmbito mundial para TV por Assinatura tradicional (Pay-TV) e 

pela Internet (OTT). As colunas informam o número de novos assinantes por 

ano para cada uma dessas aplicações (para os anos de 2018 em diante os 

valores são estimativas):" 

 
 

Figura 4.  – Preferências de consumidores por OTT 
"5.62. Em termos mundiais, os assinantes de TV paga tradicional ainda 

representam a grande maioria dos assinantes, equivalendo a quase o dobro 

dos assinantes de plataformas de vídeo OTT. Por outro lado, nos mercados 

mais maduros como o americano e o europeu, já é possível notar a inversão 

dessa preferência. O resultado de uma pesquisa realizada entre consumidores 

americanos em 2018 revela a dominância das plataformas oferecidas pela 

Internet em relação aos pacotes de TV a Cabo tradicionais, sendo a Netflix a 

principal responsável:" 
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81. O cord shaving, manutenção de um pacote de TV mais básico e a sua substituição do 

consumo de conteúdo específico por ofertantes OTT, e o cord cutting, abandono total dos 

serviços de TV por assinatura tradicionais, são resultados da inovação no setor que modelou 

o comportamento dos consumidores. As Figuras 5 e 6, também mencionadas no voto do 

Conselheiro Aquino, ilustram o fenômeno no mercado norte-americano35. 

 

 
35 As figuras citadas pelo Conselheiro Aquino foram extraídas da Nota Técnica da Anatel nº 201/2019/PRRE/SPR (SEI 

5040338), acompanhadas dos seguintes comentários: : "3.359. Nesse sentido, as respostas a essa nova realidade 

tecnológica se traduziram em fenômenos como o “cord shaving”, ou seja, a manutenção de pacotes mais básicos de TV e 

a substituição do consumo de conteúdos específicos por ofertas Over-the-top OTT, e a face mais radical desse movimento 

indicada como o “cord cutting”, isto é, o abandono total da assinatura dos serviços de TV por Assinatura convencionais. 

Análises como as ilustradas nos gráficos a seguir ilustram essa movimentação nos Estados Unidos e, inclusive, projetam 

o fenômeno para os próximos anos. (...) 3.360. Ainda que as curvas digam respeito ao estabelecido mercado norte-

americano, as estimativas do cenário brasileiro apontam na mesma direção. Considerando-se o desempenho nacional da 

principal empresa no segmento de VOD, a NETFLIX, o Brasil já figuraria entre os três principais mercados da companhia 

no mundo. A base de assinantes brasileiros do NETFLIX é estimada em mais de dez milhões, o que colocaria a empresa, 

em um exercício de comparação, na liderança do consumo pago de conteúdo audiovisual." 
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Figura 5.  – Cord-cutters nos EUA 

 
Fonte: Nota Técnica da Anatel nº 

201/2019/PRRE/SPR 

 

Figura 6.  – Cord-shavers nos EUA

 
Fonte: Nota Técnica da Anatel nº 

201/2019/PRRE/SPR 

 

82. Esse cenário igualmente se projeta para o mercado brasileiro. A [ACESSO 

RESTRITO] estima que o número de assinantes da Netflix no Brasil seja superior a quinze 

milhões, enquanto outras fontes indicam que, em junho de 2021, o valor já supere 

[ACESSO RESTRITO]. O número de assinaturas de serviços OTT por brasileiros está 

constantemente aumentando, enquanto as assinaturas de TV por assinatura estão em queda. 

 

Figura 7. - Tendência de assinaturas no Brasil36 

 
Fonte: Business Bureau Subscription Video Share 

 

 
36 Fonte: Business Bureau Subscription Video Share 
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83. Como uma reação à tendência de redução e cancelamento de planos de TV por 

assinatura, as operadoras têm adotado ações que conferem maior flexibilidade na exibição 

de conteúdo. Elas passaram a oferecer opções de exibição on-demand para o conteúdo que 

já é parte de sua programação linear, bem como a possibilidade de adquirir conteúdo extra 

como filmes e séries. Adicionalmente, o mesmo conteúdo da televisão tradicional passou a 

ser disponibilizado por meio de plataformas da Internet, sujeito a uma assinatura SeAC. 

Por outro lado, empresas OTT buscaram diferenciação por meio da produção de conteúdo 

original exclusivo e, para complementar seu portfólio, algumas delas passaram a oferecer 

conteúdo linear, similarmente a TV tradicional.37 

 

84. As evidências acima demonstram que a pressão competitiva de serviços de 

streaming sobre operadoras tradicionais de TV por assinatura é crescente. A concorrência 

se reflete tanto no número de assinantes quanto no conteúdo a ser exibido. Dessa forma, 

inovações tecnológicas no setor de mídia aumentaram a rivalidade no setor. 

 

85. O lançamento do YouTube em 2005, uma plataforma por meio da qual produtores 

independentes de conteúdo e, até mesmo, consumidores podem compartilhar suas 

produções audiovisuais, foi um ponto de virada para o setor de mídia. Consumidores estão 

cada vez mais dedicando tempo de visualização para conteúdos produzidos por outros 

consumidores divulgados em várias novas plataformas de mídia, incluindo YouTube, 

Vimeo, Facebook, TikTok, Snapchat e Instagram. A figura abaixo apresenta a redução 

anual das assinaturas de TV por assinatura em comparação com o crescimento dos vídeos 

online no Brasil, incluindo uma projeção até 2025: 

 

Figura 8. – TV por assinatura x. vídeos online 

 
Fonte: Pay TV & Online Video Subscriptions by Operator & Platform - Global Online Video Intelligence Database 

(OMDIA)– Maio de 2021 

 

 
37 Vide Processo Anatel nº 53500.022476/2019-45, Relatório de análise nº. 84/2020/VA (SEI 5386010). 
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86. No Brasil, há uma percepção de que mais tempo de visualização é gasto em OTT 

do que em TV aberta e por assinatura. Isso é particularmente verdadeiro para crianças, que 

têm uma clara preferência pelo YouTube e Netflix em comparação com a TV (aberta ou 

por assinatura): 

 

Figura 9.  Consumo de vídeo e preferências 

no segmento Infantil 

 
Fonte: Kids Insights - Kids Brazil - Kids from 3 to 12 years 

old - Boys and Girls – de março/2020 a julho/2021. 

Respondentes da pesquisa: 9876 
 

87. O aplicativo TikTok é a rede social de micro vídeos que cresce mais rapidamente 

no mundo e já conta com mais de 800 milhões de usuários38. Em poucos meses de seu 

lançamento internacional em 2017, o Tiktok se tornou um dos aplicativos de mais rápido 

crescimento no mundo e um fenômeno global39. O Instagram se juntou a essa tendência com 

o lançamento do Reels em agosto de 2020, enquanto o Facebook tentou fazer o mesmo com 

o aplicativo Lasso, já encerrado, e o Byte apareceu com um aplicativo de vídeos curtos 

sucessor do antigo Vine40. O surgimento do TikTok não passou despercebido dos players 

tradicionais, que estão enfrentando um grande desafio para o futuro – pessoas jovens não 

são apegadas ao modelo tradicional de televisão, e mídias alternativas são ampliadas por 

meio do YouTube, serviços OTT e celulares.  

 

 
38 Vázquez-Herrero J, Negreira-Rey M-C, Rodríguez-Vázquez A-I. Intersections between TikTok and TV: Channels and 

Programmes Thinking Outside the Box. Journalism and Media. 2021; 2(1):1-13. Disponível em: 

https://doi.org/10.3390/journalmedia2010001. 
39 Statista, TikTok- Statistics & Facts, disponível em: https://www.statista.com/topics/6077/tiktok/. 
40 Vázquez-Herrero J, Negreira-Rey M-C, Rodríguez-Vázquez A-I. Intersections between TikTok and TV: Channels and 

Programmes Thinking Outside the Box. Journalism and Media. 2021; 2(1):1-13. Disponívele m: 

https://doi.org/10.3390/journalmedia2010001. 

https://doi.org/10.3390/journalmedia2010001
https://www.statista.com/topics/6077/tiktok/
https://doi.org/10.3390/journalmedia2010001
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88. Nota-se, ainda, que as redes sociais, de modo geral, estão evoluindo como extensões 

das experiências de televisão que requerem uma abordagem heterodoxa41. As plataformas 

de vídeo estão causando impactos significativos no tempo de visualização e na audiência 

tradicional de TV – esse impacto tem sido crescente desde 201242. 

 

89. Conteúdo de vídeo relativos a jogos, incluindo livre streams de partidas, igualmente 

competem para a atenção do usuário. Pesquisas sugerem que a audiência entre Facebook 

Gaming, Mixer, Twitch e YouTube Gaming cresceu em 78,5%, alcançando 27,9 bilhões 

de horas em 2020 em comparação com 15,63 bilhões de horas em 201943. A Twitch atingiu 

um pico de mais de 22,7 milhões de usuários ativos diariamente e uma média de 1,6 milhões 

de visualizações diárias em 2020 44 . O setor de videogames se tornou a categoria de 

entretenimento de maior crescimento, com faturamentos superiores à indústria de música e 

cinema combinadas 45 . A Netflix apontou que videogames populares como Fortnite 

representam uma concorrência maior do que a HBO (WarnerMedia)46 e demonstrou sua 

intenção de atuar no setor de videogames com a “contratação de um veterano de mais de 

30 anos na indústria de games, em sua primeira expansão significativa além de TV e 

cinema.”47 

 

90. A digitalização também permitiu que vídeos curtos se tornassem uma importante 

contribuição para a diversidade da indústria audiovisual. Conteúdos curtos emergiram 

como um formato totalmente novo, que é acessado e aclamado por milhões de espectadores. 

Somando-se a televisão local e cinema, vídeos curtos já representam um conteúdo 

audiovisual atrativo e bem estabelecido. Conteúdos curtos são uma oportunidade muito 

importante para apelar para audiências mais jovens, mirando na próxima onda de assinantes 

que estão acostumados com vídeos de redes sociais como TikTok. A título de exemplo, a 

Netflix também está projetando a expansão de sua programação para incluir conteúdos 

curtos. A Netflix está testando um recurso “Fast Laughts” entre um pequeno número de 

assinantes, que consiste em vídeos de comédia de 15-45 segundos, a serem visualizados em 

celulares no formato vertical.48 

 

91. Além do exposto acima, a pandemia da Covid-19 aparenta ter acelerado algumas 

tendências já existentes. O lockdown parece incentivar que mais e mais casas, nacional e 

 
41 Vázquez-Herrero J, Negreira-Rey M-C, Rodríguez-Vázquez A-I. Intersections between TikTok and TV: Channels and 

Programmes Thinking Outside the Box. Journalism and Media. 2021; 2(1):1-13. Disponível em: 

https://doi.org/10.3390/journalmedia2010001. 
42 Gilles Fontaine, Christian Grece, Marta Jimenez Pumares, Online video sharing: Offerings, audiences, economic aspects, 

EAO, Strasbourg, 2018, 45, disponível em: https://rm.coe.int/online-video-sharing/16808b2e16. 
43  Streamlabs and Stream Hatchet Q4 Live Streaming Industry Report, disponível em 

https://blog.streamlabs.com/streamlabs-and-stream-hatchet-q4-live-streaming-industry-report-a898c98e73f1. 
44 34 Twitch Statistics: 2020/2021 Market, Revenue & Industry Growth | CompareCamp.com 
45 Forbes, Why Netflix Is Looking At Video Games. 
46 Ibid. 
47 Financial Times, https://www.ft.com/content/f510653f-95d7-4d2e-aec2-51fda108f2ac. 
48 Vide, e.g., https://screenshot-media.com/technology/apps/netflix-short-form-content/ e 

https://hypebeast.com/2021/3/netflix-fast-laughs-short-form-new-feature-ios-release. 

https://doi.org/10.3390/journalmedia2010001
https://rm.coe.int/online-video-sharing/16808b2e16
https://blog.streamlabs.com/streamlabs-and-stream-hatchet-q4-live-streaming-industry-report-a898c98e73f1
https://comparecamp.com/twitch-statistics/#TOC6
https://www.forbes.com/sites/bradadgate/2021/06/03/why-netflix-is-looking-at-the-video-games/?sh=19252c905bd0
https://screenshot-media.com/technology/apps/netflix-short-form-content/
https://hypebeast.com/2021/3/netflix-fast-laughs-short-form-new-feature-ios-release
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globalmente, passem a experimentar os serviços de streaming49 – uma tendência que se 

espera que cresça nos próximos anos. O escopo do conteúdo disponível em plataformas de 

streaming se expandiu, abrangendo todos os gêneros que antes eram contemplados pelos 

pacotes tradicionais de TV por assinatura (SeAC), assim como mais serviços foram 

lançados no Brasil. A possibilidade de cord-cutting aumentou, com mais e mais players 

reorientando sua distribuição para a Internet.  

 

92. Conforme declaração recente, “O mundo VoD demanda muito mais. Netflix, 

Disney+ e HBO Max têm que conquistar a atenção de seus assinantes toda hora, todo dia, 

toda semana, ou têm o risco de perder seus clientes inconstantes para qualquer streaming 

que tenha o mais novo drama, filme de ação blockbuster, ou docusérie de crimes”50 Outra 

tendência que acelerou o cord-cutting é a facilidade de cancelamento de serviços de 

streaming, que possibilitam que os consumidores testem assinaturas de curto prazo e 

facilmente “cancelem e assinem novamente diferentes aplicativos repetidamente”51 que 

não apresentem um bom custo-benefício 52 . Por exemplo, “a Netflix lança uma nova 

temporada de “Cobra Kai”, então os consumidores maratonam a série em um mês, e 

depois trocam para qualquer coisa que esteja em exibição no Disney+ para o próximo 

ciclo de cobranças53”. 

 

V.5.2. Mercados Relevantes 

 

93. A evolução descrita acima confirma que o setor audiovisual está mais 

competitivo do que nunca, nos níveis upstream e downstream da cadeia de valor. Novas 

plataformas e oportunidades de audiência estão se proliferando. Conteúdos produzidos por 

usuários, videogames, séries de televisão, filmes e outros tipos de mídia estão concorrendo 

juntos. Conforme recentemente reconhecido pela Diretoria da Ancine em decisão que 

aborda o surgimento de serviços de streaming que oferecem conteúdo linear54, o setor 

 
49  Vide, e.g., https://forbes.com.br/forbes-money/2021/03/um-ano-depois-do-inicio-da-pandemia-plataformas-de-

streaming-contabilizam-ganhos/; https://www.metropoles.com/entretenimento/audiencia-de-streaming-cresce-20-durante-

pandemia-do-coronavirus; https://www.uol.com.br/splash/colunas/mauricio-stycer/2020/11/29/mercado-de-streaming-

cresce-nos-eua-e-no-brasil-em-2020.html; https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/esqueca-as-guerras-do-

streaming-a-pandemia-de-2020-beneficiou-tanto-a-netflix-quanto-suas-rivais.shtml; 

https://www.poder360.com.br/midia/mercado-de-entretenimento-e-midia-deve-crescer-247-ao-ano-no-brasil-diz-pwc/ 
50 Bloomberg Businessweek, Cable Guys Team Up as the Global Streaming War Intensifies. 
51 Bloomberg, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-01-19/netflix-hbo-max-disney-face-reckoning-with-

churn. 
52 Vide https://www.nexttv.com/news/ott-churn-rate-9x-higher-than-pay-tv 
53 Ibid. 
54 “A internet, as novas tecnologias e as respectivas possibilidades revelam um novo cenário para o mercado audiovisual, 

expressivamente distinto daquele existente à época da edição da Lei n.º 12.485/2011. Não se pode, portanto, desconsiderar 

a inovação e os novos modelos de negócio (linear ou não linear), tampouco as mudanças de comportamento dos 

consumidores, inclusive no sentido de uma postura de consumo mais proativa. Fato é que o desenvolvimento tecnológico 

amplia significativamente a competitividade e a concorrência na indústria audiovisual brasileira, assim como as 

possibilidades de comercialização e de veiculação de conteúdo, inclusive no que se refere à produção audiovisual 

brasileira. (…) A inovação tecnológica e a livre iniciativa trarão novas formas de programação, empacotamento e 

comercialização de conteúdo audiovisual, ampliando-se as possibilidades de oferta direta aos consumidores e alargando-

se os canais tradicionais de distribuição de conteúdo. (...) Já no que tange às atividades de produção, programação e 

 

https://forbes.com.br/forbes-money/2021/03/um-ano-depois-do-inicio-da-pandemia-plataformas-de-streaming-contabilizam-ganhos/
https://forbes.com.br/forbes-money/2021/03/um-ano-depois-do-inicio-da-pandemia-plataformas-de-streaming-contabilizam-ganhos/
https://www.metropoles.com/entretenimento/audiencia-de-streaming-cresce-20-durante-pandemia-do-coronavirus
https://www.metropoles.com/entretenimento/audiencia-de-streaming-cresce-20-durante-pandemia-do-coronavirus
https://www.uol.com.br/splash/colunas/mauricio-stycer/2020/11/29/mercado-de-streaming-cresce-nos-eua-e-no-brasil-em-2020.html
https://www.uol.com.br/splash/colunas/mauricio-stycer/2020/11/29/mercado-de-streaming-cresce-nos-eua-e-no-brasil-em-2020.html
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/esqueca-as-guerras-do-streaming-a-pandemia-de-2020-beneficiou-tanto-a-netflix-quanto-suas-rivais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/esqueca-as-guerras-do-streaming-a-pandemia-de-2020-beneficiou-tanto-a-netflix-quanto-suas-rivais.shtml
https://www.poder360.com.br/midia/mercado-de-entretenimento-e-midia-deve-crescer-247-ao-ano-no-brasil-diz-pwc/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-19/discovery-disca-buys-at-t-s-media-brands-to-fight-disney-dis-netflix-nflx
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-01-19/netflix-hbo-max-disney-face-reckoning-with-churn
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-01-19/netflix-hbo-max-disney-face-reckoning-with-churn
https://www.nexttv.com/news/ott-churn-rate-9x-higher-than-pay-tv
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audiovisual está passando por constantes transformações e rápidas inovações, 

caracterizadas pelas mudanças fundamentais no comportamento do consumidor, evolução 

tecnológica e entradas agressivas. 

 

94. Apesar de não estarem necessariamente sujeitas ao mesmo tratamento 

regulatório (até porque cada plataforma tem características próprias no tocante às suas 

respectivas operações e tecnologias, havendo regimes jurídicos individualizados por tipo 

de plataforma no Brasil), as variadas plataformas que distribuem conteúdo audiovisual 

atualmente disponíveis no mercado (TV aberta, SeAC, plataformas OTT lineares e não 

lineares etc.), competem direta ou indiretamente entre si pelos direitos de conteúdo 

audiovisual, preferência dos consumidores e receitas com publicidade, quando aplicável. 

 

95. O desenvolvimento tecnológico tem impulsionado o surgimento de novos tipos de 

serviços e funcionalidades audiovisuais, dando origem a opções de exibição sem 

precedentes. Os consumidores podem mudar de uma plataforma de distribuição para outra, 

simplesmente girando um botão ou passando os dedos. Há uma concorrência e 

substitutibilidade significativas em termos de variedade de conteúdos audiovisuais 

distribuídos em diferentes plataformas. Os consumidores também têm um amplo leque de 

vias para acessar exatamente o mesmo conteúdo audiovisual (e.g., um filme, um programa 

de TV, um documentário e até canais completos de TV por assinatura) em várias 

plataformas de distribuição. 

 

96. Ante o exposto, a avaliação concorrencial da Operação Proposta não pode se basear 

em distinções ou segmentações rígidas entre os diferentes formatos de oferta de conteúdo 

audiovisual. Nenhum dos vários formatos de distribuição da programação audiovisual (TV 

aberta, SeAC, streaming linear e não linear, etc.) existe e opera de forma totalmente isolada 

e independente das demais, no que diz respeito à concorrência. No mesmo sentido, todos 

os formatos de alguma maneira competem entre si pela atenção dos clientes. As evoluções 

no mercado também diluíram a distinção entre as definições de mercado anteriormente 

baseadas em conceitos restritos, como "emissoras", "redes" e "canais de TV", muitos dos 

quais podem não ser mais aplicáveis ou podem ter assumido novos significados subjacentes 

na nova dinâmica da indústria. 

 

97. Embora todas as plataformas não sejam necessariamente consideradas como parte 

do mesmo “mercado relevante” de serviços de programação audiovisual e sem a 

necessidade de uma definição precisa sobre a inclusão desses players em um mesmo 

mercado, seria inadequado avaliar a indústria audiovisual hoje sem considerar a pressão 

competitiva das plataformas de streaming. No que diz respeito a TV e streaming , todas as 

 
empacotamento, o cenário de convergência e inovação tecnológica potencializa as possibilidades de comercialização e de 

veiculação de conteúdo audiovisual. Desta forma, os impactos esperados no mercado audiovisual são positivos." 

(Resolução Colegiada Ancine nº. 722-E/20, de 15 de setembro de 2020 (SEI 1756680) Disponível em: 

https://antigo.ancine.gov.br/sites/default/files/deliberacao_de_diretoria_colegiada_n.o_722-e_de_2020_-

_programacao_linear_via_internet_1.pdf 

https://antigo.ancine.gov.br/sites/default/files/deliberacao_de_diretoria_colegiada_n.o_722-e_de_2020_-_programacao_linear_via_internet_1.pdf
https://antigo.ancine.gov.br/sites/default/files/deliberacao_de_diretoria_colegiada_n.o_722-e_de_2020_-_programacao_linear_via_internet_1.pdf
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diferentes plataformas (disponíveis no Brasil e no mundo) efetivamente exercem uma 

pressão competitiva significativa umas sobre as outras, pois competem pelo mesmo tempo 

de visualização. 

 

98. O próprio CADE parece estar atento ao fato de que este é um setor em 

transformação e que novas abordagens para análises de mercado são necessárias, conforme 

declarado na seção de conclusão do Caderno do CADE “Mercado de TV aberta e paga”  

 

"Também a irrupção de novas tecnologias e novos modos de se consumir o 

audiovisual são prováveis novos desafios a serem enfrentados pelo Cade no mercado 

analisado. Nesse sentido, o Conselho já se pronunciou sobre a possibilidade de 

inclusão das OTT’s no mercado relevante das operadoras de TV paga e esse tema 

deverá ser constante nas análises concorrenciais devido as novas formas de 

consumo do audiovisual. Isso porque as análises são atualizadas constantemente 

para se adequarem as novas dinâmicas dos mercados, evitando, assim, danos 

concorrenciais." (Cadernos do CADE – "Mercados de TV Aberta e Paga" – 

Dezembro de 2020 – página 86) 

 

99. Para fins de completude, as Partes apresentam a seguir uma definição conservadora 

de mercados relevantes da Operação Proposta (nas quais suas participações são 

superdimensionadas), em linha com as decisões anteriores do CADE (em especial, os casos 

AT&T/Time Warner e Disney/Fox). Tal abordagem não invalida os argumentos acima 

sobre o novo panorama concorrencial que as Partes enfrentam globalmente, incluindo no 

Brasil. Conforme será demonstrado abaixo, a Operação Proposta não levanta preocupações 

concorrenciais nem em um cenário conservador de definição de mercado relevante. 

 

100. Nesse sentido, as Partes apresentam a seguir informações sobre os mercados em que 

suas atividades se sobrepõem: (a) produção e licenciamento de conteúdo audiovisual; (b) 

licenciamento de canais de TV por assinatura e (c) licenciamento para produtos de 

consumo. 

 

V5.2.1 Produção e licenciamento de conteúdo audiovisual 

 

Definição de mercado  

 

101. A “produção” é a primeira camada da indústria audiovisual. A produção envolve a 

criação de conteúdo audiovisual (programas de TV, séries de TV, filmes, documentários, 

desenhos animados, etc.) que é posteriormente disponibilizado aos telespectadores através 

das diversas plataformas de distribuição existentes (TV aberta, SeAC, VoD, cinema, etc.)55 

 
55 Conforme explicado no voto vencedor do Conselheiro do CADE Alexandre Cordeiro no caso Record/SBT/RedeTV 

(Simba): “A produção de conteúdo audiovisual, nos termos da Lei nº 12.485/2011, consiste em “fixar ou transmitir 

 



 

 

 

 

VERSÃO PÚBLICA 

 

 

40 / 87 

 

 

102. As empresas ativas na produção e no licenciamento de conteúdo audiovisual (as 

“produtoras”)56 geralmente produzem conteúdo para:  

 

a. Uso interno em suas próprias plataformas (canais de TV por assinatura, serviços VoD 

etc.) se estiverem verticalmente integradas em outras camadas da indústria 

audiovisual ("produção cativa", como é o caso da Warner mundialmente). Os direitos 

de transmissão da "produção cativa" (conteúdo pré-produzido) também podem ser 

posteriormente licenciados a terceiros (como canais abertos, operadoras de SeAC ou 

plataformas streaming), caso um player opte por não o manter exclusivo em suas 

próprias plataformas, visando a maximização do retorno dos seus investimentos de 

produção e da exposição da sua programação audiovisual57; ou 

 

b. fornecimento para terceiros (como canais abertos, canais de TV por assinatura e 

serviços streaming) que encomendam produções ("produção não cativa"). Ou seja, 

nestes casos as produtoras operam essencialmente como “prestadores de serviços”, 

que criam os conteúdos conforme a demanda de seus clientes. 

 

103. Como players globais, a maioria das atividades de produção de conteúdo 

audiovisual das Partes (cativas ou não) são conduzidas fora do Brasil e, consequentemente, 

não são relevantes para a avaliação da Operação Proposta pelo CADE. 

 

104. No Brasil, as atividades das Partes no segmento de produção podem ser resumidas 

conforme abaixo: 

 

a. Ambas as Partes produzem no exterior (ou encomendam/licenciam de terceiros) 

conteúdo que passa a ser (i) distribuído no Brasil por meio de seus próprios canais 

de TV por assinatura e, no caso da WarnerMedia, plataformas de streaming, e/ou, 

particularmente no caso das Partes; (ii) licenciado (como conteúdo pré-produzido) 

para clientes, como canais abertos, operadoras SeAC, serviços de streaming e 

plataformas de compras por aplicativo (“IAP”) como a Apple e Google Play. 

 

 
imagens, acompanhadas ou não de som, que tenha a finalidade de criar a impressão de movimento, independentemente 

dos processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixá-las ou transmiti-las, ou dos meios 

utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão” (art. 2º, VII, da Lei nº 12.485/2011). São exemplos 

da produção de conteúdo a gravação ou transmissão ao vivo de uma novela, programa de auditório, telejornal ou disputa 

esportiva. O licenciamento é a negociação dos direitos de exploração comercial do produto audiovisual já existente. É 

firmado entre os detentores dos direitos patrimoniais sobre a obra (autores ou não) e o interessado em exibir o conteúdo 

a dada audiência.” Vide Ato de Concentração nº. 08700.006723/2015-21. 
56 A legislação brasileira de direitos autorais (Lei Federal nº 9610/98) define o “produtor” como a pessoa física ou 

jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, 

qualquer que seja a natureza do suporte utilizado” (Artigo 5, item XI). 
57 Em certas jurisdições (como a EEA) o licenciamento de direitos de transmissão de conteúdo pré-produzido é, por vezes, 

avaliado separadamente do negócio de produção stricto sensu. Essa separação não é relevante e não provoca qualquer 

diferença para os fins desta notificação, de modo que definições precisas de mercado podem seguramente ser deixadas em 

aberto no presente caso pelas razões discutidas abaixo. 
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b. Nenhuma das Partes está materialmente envolvida na produção não cativa58, e.g. para 

terceiros no Brasil. Ambas as Partes, no entanto, contratam produtores locais sob 

encomenda, coprodução ou outras contratações para criar conteúdo local para suas 

respectivas plataformas, tendo em mente que o conteúdo local é um recurso 

necessário para atrair público, assim como cumprir cotas de conteúdo local, quando 

aplicável. Desse modo, as Partes são clientes, e não concorrentes de produtores 

locais. No mais, considerando a complementariedade entre gêneros de canais das 

Partes (vide Tabela 4 abaixo), as Partes também não demandam o mesmo tipo de 

conteúdo - a complementaridade das atividades das Partes também é aplicável sob 

essa perspectiva.  

 

105. O CADE analisou essas atividades em diversas decisões anteriores 59  e nunca 

realizou uma análise aprofundada, tampouco levantou qualquer preocupação específica à 

produção e licenciamento de conteúdo audiovisual. Na verdade, nem definições de mercado 

precisas, estimativas de mercado, ou listagem de principais concorrentes sequer foram 

trazidos na jurisprudência do CADE, uma vez que a produção e licenciamento de conteúdo 

são claramente negócios cada vez mais competitivos e fragmentados, nacional e 

globalmente. Além dos produtores globais e locais tradicionais, plataformas de streaming 

como Netflix 60 , Amazon Prime Video 61  e Disney + 62  anunciaram recentemente 

investimentos expressivos em produções locais no Brasil. A elevada rivalidade no mercado 

de produção de conteúdo foi confirmada no teste de mercado conduzido pelo CADE no 

contexto do caso Disney/Fox, também refletido no parecer da Superintendência Geral 

(“SG”) do CADE.63 

 
58 [ACESSO RESTRITO]. 
59 Vide, e.g. Atos de Concentração nº 08012.008456/2004-22 (Sony/BMG), nº 08012.008880/2010-15 (Warner Bros./Shed 

Media), nº 08012.007503/2011-40 (Warner Bros/BlazHoffski), nº 08700.006723/2015-21 (Simba - Record/SBT/RedeTV), 

nº 08700.005080/2016-80 (Comcast/Dreamworks), e nº 08700.004494/2018-53 (Disney/Fox). 
60  Vide e.g.: https://telaviva.com.br/14/04/2021/netflix-apresenta-conteudos-originais-e-promete-ampliar-investimento-

no-brasil/ 
61  Vide e.g.: https://natelinha.uol.com.br/mercado/2021/07/02/prime-video-abre-o-cofre-e-vai-investir-pesado-no-brasil-

para-destronar-netflix-no-mundo-166212.php 
62 Vide e.g.: https://gizmodo.uol.com.br/disney-plus-producoes-locais-brasil/ 
63  “67. Ao discorrer sobre este mercado, as Requerentes abarcam, além das mídias físicas, do EST e do VOD, o 

licenciamento avulso de conteúdo audiovisual para TV, seja aberta ou paga. E o define como mercado de “distribuição e 

licenciamento de conteúdo audiovisual para TV e entretenimento doméstico”, sem qualquer segmentação por gênero de 

conteúdo. 68. De todo modo, a definição deste mercado pode ser deixada em aberto, pois mesmo em cenário mais restrito, 

em que compõe este mercado apenas o segmento de mídia física, a participação das Requerentes é baixa e a Operação não 

tem o condão de gerar preocupações concorrenciais, o que será analisado mais à frente. (…) 120. As Requerentes alegam 

não ter conhecimento de fontes confiáveis de dados com estimativas do tamanho total do mercado em termos de 

faturamento relativamente ao mercado de distribuição para entretenimento doméstico. 121. Porém, afirmam que n como 

Youtube, iTunes, Netflix e outras. E Netflix, sozinho, gaste cerca de US$ 3,8 bilhões em produção de conteúdo para sua 

plataforma em 2018 e que a Amazon gaste US$ 2,2 bilhões no mesmo ano. (...) 125. São concorrentes das partes grandes 

empresas e grupos econômicos, tais como Universal, Paramount, Sony, Imagem, Studio Canal, Paris/Downtown, 02 

Filmes, Record Filmes, Globo Filmes, SBT Filmes, Playarte e HBO. 126. De acordo com a Ancine, somente no segmento 

de entretenimento doméstico em mídia físicas, há 90 distribuidores atuando. Deste modo, percebe-se que, além da 

participação de mercado da Requerentes ser pequena, o mercado é bastante fragmentado; do que é possível concluir que a 

Operação não gera preocupações concorrenciais, mesmo que se adote uma definição de mercado mais restritiva que inclui 

apenas o segmento de mídia física. 127. Se ampliarmos o espectro com a inclusão do segmento digital, as preocupações 

 

https://telaviva.com.br/14/04/2021/netflix-apresenta-conteudos-originais-e-promete-ampliar-investimento-no-brasil/
https://telaviva.com.br/14/04/2021/netflix-apresenta-conteudos-originais-e-promete-ampliar-investimento-no-brasil/
https://natelinha.uol.com.br/mercado/2021/07/02/prime-video-abre-o-cofre-e-vai-investir-pesado-no-brasil-para-destronar-netflix-no-mundo-166212.php
https://natelinha.uol.com.br/mercado/2021/07/02/prime-video-abre-o-cofre-e-vai-investir-pesado-no-brasil-para-destronar-netflix-no-mundo-166212.php
https://gizmodo.uol.com.br/disney-plus-producoes-locais-brasil/


 

 

 

 

VERSÃO PÚBLICA 

 

 

42 / 87 

 

 

106. Com base no exposto, as Partes respeitosamente entendem que não é necessária 

uma análise mais aprofundada deste segmento, tendo em vista que a Operação Proposta 

claramente não resulta em preocupações concorrenciais na produção e licenciamento de 

conteúdo audiovisual. Para fins de completude, as Partes submetem na Etapa VI abaixo os 

dados de faturamento sobre suas respectivas atividades. 

 

V.5.2.2 Distribuição de canais de TV por assinatura 

 

Definição de mercado 

 

107. O CADE analisou cerca de 90 atos de concentração relacionados à indústria de TV 

por assinatura/SeAC, entre 1995 e maio de 202064. Fundamentado em sua experiência 

acumulada ao longo dos anos, o CADE recentemente elaborou a figura abaixo:  

 

Figura 10.  – Cadeia de valor SeAC 

 Fonte: Caderno do Cade “Mercado de TV aberta e paga”, página 24, dez/2020. 

 

108. Conforme regulamentação brasileira, o negócio de TV por assinatura tradicional 

(SeAC) envolve, de um lado (denominado na figura acima como “camada do audiovisual"), 

a produção de conteúdo e a programação de canais de TV por assinatura e, de outro lado 

(denominado na figura acima como “camada de telecomunicações (infraestrutura)"), o 

empacotamento de canais diversos de TV por assinatura e sua distribuição aos assinantes. 

Enquanto as atividades da camada telecomunicações (empacotamento65 e distribuição) são 

realizadas por operadoras licenciadas de SeAC (Claro, Sky Brasil, Vivo, Oi, etc.), as 

atividades da camada audiovisual (produção e programação) são conduzidas por múltiplas 

empresas de mídia e entretenimento, grande e pequenas, estrangeiras e locais, grandes 

 
são ainda menores face à grande. 128. Destaque-se, por fim, que o mercado de distribuição para entretenimento doméstico 

não foi objeto de nenhuma manifestação por parte dos agentes oficiados por esta SG, o que nos parece corroborar a natureza 

pulverizada e com alto grau de competição deste mercado”. 
64 O termo “SeAC” só foi criado em 2011, com a promulgação da Lei Federal nº 12.485/11, que incluiu todas as formas de 

distribuição tradicional de TV por assinatura então existentes (cabo, DTH, etc.) sob o mesmo guarda-chuva regulatório. 
65 Tecnicamente empacotamento não é uma atividade de telecomunicação e não requer uma licença de SeAC. Na prática, 

entretanto, as empresas que realizam o empacotamento são principalmente operadoras de SeAC.  
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grupos e independentes (como as próprias Partes e outras como Globo, Band, Disney, 

Universal, Sony, Viacom CBS, etc.).  

 

109. Entre essas camadas, existem certas empresas, que podem ou não ser 

programadoras de canais, que fornecem serviços de distribuição de canais para as 

operadoras de SeAC, no lugar ou em nome dos proprietários e operadores de canais66. 

 

110. No tocante à dinâmica concorrencial deste negócio no passado 67 , o CADE já 

concluiu que o fornecimento de canais de TV por assinatura 68 é uma atividade que envolve 

licenciantes (distribuidores) de canais de TV por assinatura que concorrem pelo 

fornecimento de seus canais às operadoras de SeAC69.  

 

111. O CADE geralmente analisa esse mercado tanto em sua totalidade quanto 

segmentado por gênero. As participações de mercado são usualmente consideradas com 

base nos índices de audiência (IBOPE), pois a atratividade de um canal de TV por 

assinatura tanto para operadoras de SeAC quanto para anunciantes 70  tende a ser 

 
66 A título de exemplo, no melhor conhecimento das Partes, todos os canais detidos e operados pela Universal disponíveis 

no Brasil são distribuídos pela Globo (Studio Universal, SyFy e Universal TV) ou OCI (E! Entertainment), e não pela 

Universal em si. Da mesma forma, o Warner Channel da WarnerMedia é distribuído no Brasil pela OCI, separadamente de 

todos os outros canais programados pelas afiliadas da WarnerMedia (que são distribuídos pela própria WarnerMedia). 
67 Vide, em especial, Atos de Concentração nº 08700.001390/2017-14 (AT & T/Time Warner), nº 08700.004494/2018-53 

(Disney/Fox), nº. 08700.005715/2019-91 e nº 08700.001726/2020-36 (OCI/HBO), além de diversos outros casos 

mencionados no Caderno do CADE “Mercado de TV Aberta e Paga”. 
68 Conforme indicado no Parecer da SG no Ato de Concentração nº 08700.004494/2018-53 (Disney/Fox), diferentes 

denominações já foram utilizadas pelo CADE para se referir a esse mercado ao longo dos anos, apesar do conteúdo ser o 

mesmo: "62. Quanto à terminologia utilizada para definir o mercado, observa-se que não há consenso em relação na 

jurisprudência do Cade, que já definiu o mercado como sendo "licenciamento de transmissão para TV por Assinatura", 

"licenciamento de canais para TV por Assinatura" e mais recentemente, no Ato de Concentração AT&T/Time Warner, 

“licenciamento/programação para TV por assinatura”. As Requerentes empregam o termo “Operação e licenciamento 

(ou fornecimento) de canais de TV por Assinatura” e “Operação e licenciamento (ou fornecimento) de canais lineares de 

TV”. A Ancine, por sua vez, usa a terminologia “Programação” ao se referir ao elo da cadeia posicionado entre a 

produção de conteúdo e o empacotamento. 63. Face a essa miríade de termos e no intuito de adotar uma nomenclatura 

enxuta e que reflete o cerne da atividade exercida neste elo da cadeia, opta-se pela definição mercado de programação 

para TV por assinatura.” (Parecer da SG nº 11/2018/CGAA4/SGA1/SG, SEI 0554780). 
69 Conforme demonstrado abaixo, operadoras de SeAC atualmente distribuem, aos usuários finais, canais de TV por 

assinatura licenciados por programadores/distribuidores sob o modelo SeAC ou streaming (OTT). 
70 Como será discutido abaixo, canais de TV por assinatura são um negócio de dois lados, uma vez que envolve tanto o 

fornecimento de canais para operadoras e, no caso de canais de custeados com publicidade, também envolve a venda de 

espaço televisivo para anunciantes. Em linha com os precedentes recentes do CADE (incluindo, particularmente, o Ato de 

Concentração nº 08700.004494/2018-53 (Disney/Fox)), um hipotético "mercado" separado para a venda de espaço 

publicitário nos canais de TV por assinatura distribuídos pelas Partes não será abordado separadamente neste formulário. 

Para fins de completude, no entanto, as Partes observam que a venda de espaço publicitário é uma atividade em que canais 

de TV por assinatura competem não apenas entre si, mas também com todas as outras plataformas de mídia (TV aberta, 

rádio, Internet, etc.), o que significa que, por definição, é uma atividade altamente fragmentada, em que nenhum participante 

detém qualquer poder de mercado – em um parecer recente, a SG indicou que a única exceção potencial seria a Globo, que 

lidera os segmentos de canais abertos e SeAC, além de operar vários outros plataformas de mídia, incluindo jornais, revistas 

e serviços de Internet) detém qualquer poder de mercado (vide a recente Nota Técnica CADE SG nº 12/2021/GAB-SG 

SG/CADE no Inquérito Administrativo nº 08700.006173/2020-16 - SEI 0932623. A WarnerMedia apresenta suas 

respectivas receitas publicitárias no Brasil “Anexo Confidencial da WarnerMedia e a [ACESSO RESTRITO]. Dados de 

mercado (com base no índice IBOPE) de seus canais na Etapa VI abaixo. As Partes permanecem à disposição para fornecer 

quaisquer outras informações referentes às suas atividades que envolvem publicidade que o CADE eventualmente julgue 

necessárias para a avaliação da Operação Proposta. 
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proporcional ao tamanho da audiência. O escopo geográfico do mercado é considerado pelo 

CADE como nacional. 

 

112. Como será discutido abaixo, as mudanças rápidas e significativas na indústria 

audiovisual catalisadas por avanços tecnológicos e hábitos de consumo em constante 

evolução parecem ampliar o mercado, na medida em que um número crescente de serviços 

audiovisuais e possibilidades de exibição competem juntos, tornando assim o impacto da 

Operação Proposta ainda mais limitado. 

 

Análise Concorrencial 

 

113. A tabela abaixo lista todos os canais de TV por assinatura atualmente distribuídos 

por cada uma das Partes no Brasil. Esses canais ([ACESSO RESTRITO]) são detidos e 

operados (programados) pela respectiva Parte (ou seja, nenhuma das Partes atualmente 

distribui quaisquer canais de terceiros no Brasil)71. 

 

Tabela 4. Canais de TV por assinatura licenciados pelas Partes para operadoras 

de TV por assinatura no Brasil 

GÊNERO (**) DISCOVERY WARNERMEDIA 

Filmes e Séries Básicos Investigação Discovery - ID 

Cinemax 

I-Sat 

Space 

TBS 

TCM 

TNT 

TNT Series 

Filmes e Séries Premium  

HBO 

HBO 2 

HBO Family 

HBO Mundi 

HBO Plus 

HBO Pop 

HBO Signature 

HBO Xtreme 

 
71 À época do Ato de Concentração nº 08700.001390/2017-14 (AT&T/Time Warner), a WarnerMedia (Time Warner) 

detinha participação majoritária em uma joint venture (HBO LAG) que, além de distribuir seus próprios canais com a marca 

HBO, também fornecia serviços de distribuição no Brasil para canais detidos e operados por terceiros (como AXN e Sony 

Channel, da Sony e E! Entertainment, da Universal, entre outros). Em sua análise do caso AT&T/Time Warner, o CADE 

considerou esses canais de terceiros como parte da produção da WarnerMedia no Brasil. Desde então, no entanto, a joint 

venture HBO LAG foi encerrada, com a manutenção pela WarnerMedia da propriedade total dos canais da marca HBO, 

enquanto a Ole Distribution, terceira detida pelo Grupo OCI (https://www.oledistribution.com/pt/), manteve o negócio de 

distribuição e representação para os canais básicos de terceiros anteriormente distribuídos pela joint venture, bem como 

Warner Channel, da WarnerMedia (vide Atos de Concentração nº 08700.005715/2019-91 e nº 08700.001726/2020-36 

(OCI/HBO). Mais recentemente, em dezembro de 2020, a WarnerMedia vendeu os 10% restantes da participação 

minoritária que ainda detinha nesse negócio). Consequentemente, a WarnerMedia atualmente não tem nenhuma 

participação acionária e não está mais direta ou indiretamente envolvida com a distribuição de quaisquer canais de terceiros 

no Brasil. Os únicos canais atualmente distribuídos pela WarnerMedia no Brasil são os listados na tabela acima. 
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Variedades/Lifestyle 

Discovery Home & Health 

Discovery World 

 

Food Network 

HGTV 

TLC 

TruTV 

Documentários 

Discovery Turbo 

Animal Planet 

Discovery Channel  

Discovery Science 

Discovery Theater 

 

Infantil Discovery Kids 

Boomerang 

Cartoon Network 

Tooncast 

Notícias 

(Internacional) 
 CNN Español 

CNN International 

Não adaptados para o mercado 

brasileiro 

Dog TV (a la carte)72Golf 

Channel Latin America 
 

(*) SD e HD, quando disponíveis. 

(**) Conforme segmentação geralmente utilizada pelo CADE/Ancine 

 

114. As Partes, respeitosamente, entendem que uma segmentação de canais de TV por 

assinatura por gênero não necessariamente é precisa, dado que grande parte das categorias 

de gêneros congregam diferentes tópicos. Canais que podem parecer restritos a um certo 

gênero podem também ser atrativos para diferentes tipos de audiência (e.g. os canais 

dedicados ao público infantil também contam com um número significativo de 

telespectadores adultos). Os canais crescentemente incluem conteúdo diversificado que 

claramente não se enquadrariam na divisão tradicional de gêneros (e.g. desde 2018, o canal 

TNT da WarnerMedia disponível no Brasil, o qual é usualmente classificado como sendo 

de Filmes & Séries Básicos, inclui também conteúdo esportivo). Ainda que as Partes não 

concordem que uma classificação restrita de seus canais reflita corretamente a dinâmica do 

segmento, as Partes apresentam na tabela acima seus canais classificados por gênero tais 

como o CADE adotou em decisões anteriores.73 

 

115.  Conforme exposto acima, os portfólios de canais das Partes tendem a se 

complementar – a Discovery foca em programação de lifestyle e não-ficção, enquanto a 

WarnerMedia é conhecida por conteúdo premium e roteirizado. Há apenas alguns poucos 

gêneros nos quais eles se sobrepõem: Filmes e Séries Básicos (em que a Discovery tem 

apenas um canal), Infantil e Variedades (em que a WarnerMedia tem apenas um canal, 

TruTV, sem audiência registrada nos relatórios do IBOPE dos últimos cinco anos 

 
72 [ACESSO RESTRITO]. 
73 Vide e.g. atos de concentração AT&T/Time Warner No. 08700.001390/2017-14 e Disney/Fox No. 08700.004494/2018-

53, entre outros. As Partes usaram tanto quanto possível as mesmas classificações por gênero adotadas pelo CADE em 

decisões anteriores, tais como disponível nos relatórios da Ancine. 
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disponíveis para as Partes, de maneira que não resulta em qualquer aumento real da 

participação de mercado combinada das Partes). 

 

116. Em linha com os dados apresentados na Etapa VI abaixo, as sobreposições das 

Partes resultam em participações combinadas superiores a 20% (i) no mercado geral (sem 

segmentação por gênero), bem como nos gêneros (ii) Filmes e Séries Básicos e (iii) Infantil. 

Não há dúvidas, no entanto, que a Operação Proposta não suscita preocupações 

concorrenciais, uma vez que a Warner Bros. Discovery certamente não terá nem a 

capacidade nem os incentivos para adotar qualquer comportamento anticompetitivo. Isso 

se dá por diversas razões, incluindo, particularmente: (a) a intensa rivalidade de todos os 

tipos de players que oferecem um leque de canais de TV por assinatura alternativos aos 

oferecidos pelas Partes; (b) a pressão competitiva significativa de plataformas de streaming 

no contexto dessa indústria em rápida evolução, na qual existe uma abundância de 

alternativas tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda; (c) o poder compensatório 

das operadoras no mercado a jusante, já reconhecido pelo CADE; (d) o fato de que TV por 

assinatura consiste em um negócio de dois lados, em que os canais devem ser atrativos para 

as operadoras e anunciantes, para serem competitivos; e (e) os tempos desafiadores 

enfrentados pelo negócio de TV por assinatura tradicional, que pressiona todos os agentes 

engajados no mercado, como as Partes.  

 

(a) Rivalidade 

 

117. De acordo com a Ancine, em julho de 2021, havia aproximadamente 226 canais de 

TV por assinatura distribuídos no Brasil74, programados por mais de 50 empresas (algumas 

das quais filiadas entre si)75. 

 

118. Novas entradas são frequentes. Apenas para dar alguns exemplos de novos entrantes 

em dois segmentos em que há sobreposição entre os canais das Partes, novos entrantes 

incluem: 

 

(i) No gênero Infantil, Gulli Brasil (2020) 76 , Gloobinho (2017) 77  e NatGeo Kids 

(2017)78; e 

 

 
74 Vide https://www.gov.br/ancine/pt-br/assuntos/atribuicoes-ancine/regulacao/tv-paga/classificacao-canais/lista-da-

classificacao-de-canais-de-programacao-de-programadoras-credenciadas-na-ancine-02-07-2021.pdf/view. 
75 Vide Listagem dos Agentes Econômicos da Ancine 2020, disponível em: https://oca.ancine.gov.br/televisao . 
76 Vide https://telaviva.com.br/30/11/2020/novo-canal-infantil-gulli-brasil-ja-esta-disponivel-na-blu-tv/. 
77  Vide https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2021/03/02/gloobinho-abre-espaco-para-insercao-de-

publicidade.html  / https://observatoriodatv.uol.com.br/noticias/novo-canal-infantil-da-globosat-gloobinho-tem-nova-

data-de-estreia-divulgada. 
78 Vide e.g.: https://www.ouniversodatv.com/2017/10/net-e-claro-hdtv-lancam-o-novo-canal.html. 

https://www.gov.br/ancine/pt-br/assuntos/atribuicoes-ancine/regulacao/tv-paga/classificacao-canais/lista-da-classificacao-de-canais-de-programacao-de-programadoras-credenciadas-na-ancine-02-07-2021.pdf/view
https://www.gov.br/ancine/pt-br/assuntos/atribuicoes-ancine/regulacao/tv-paga/classificacao-canais/lista-da-classificacao-de-canais-de-programacao-de-programadoras-credenciadas-na-ancine-02-07-2021.pdf/view
https://oca.ancine.gov.br/televisao
https://telaviva.com.br/30/11/2020/novo-canal-infantil-gulli-brasil-ja-esta-disponivel-na-blu-tv/
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2021/03/02/gloobinho-abre-espaco-para-insercao-de-publicidade.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2021/03/02/gloobinho-abre-espaco-para-insercao-de-publicidade.html
https://observatoriodatv.uol.com.br/noticias/novo-canal-infantil-da-globosat-gloobinho-tem-nova-data-de-estreia-divulgada
https://observatoriodatv.uol.com.br/noticias/novo-canal-infantil-da-globosat-gloobinho-tem-nova-data-de-estreia-divulgada
https://www.ouniversodatv.com/2017/10/net-e-claro-hdtv-lancam-o-novo-canal.html
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(ii) No gênero de Variedades, Sabor e Arte (2021)79 e Trace Brazuca (2020). 

 

119. A concorrência entre todos os canais de TV por assinatura distribuídos no Brasil é 

acirrada e sólida. Dessa forma, o mercado não será alterado pela Operação Proposta, uma 

vez que esta envolve apenas a combinação de uma pequena fração de todos os canais 

disponíveis no Brasil. 

 

120. A chave para o sucesso neste setor é a oferta de conteúdo atrativo, que pode ser 

produzido internamente ou obtido de terceiros fornecedores, nacionais ou internacionais. 

De fato, o conteúdo audiovisual está disponível em todo o mundo, uma vez que há pouca 

ou nenhuma barreira comercial para adquirir uma programação atrativa de fornecedores 

locais e internacionais, além da programação poder ser facilmente dublada ou legendada 

em cada território, se necessário. Isso é particularmente verdadeiro no segmento Infantil, 

considerando que desenhos animados atrativos e outras programações infantis são 

geralmente de apelo universal e superam diferenças culturais. Há alternativas em todo o 

mundo para um programador de TV por assinatura que esteja buscando conteúdo atrativo 

para crianças, já que tanto a programação local quanto a estrangeira podem ser igualmente 

interessantes para o público jovem local. Há, também, diversos exemplos de desenhos 

animados made in Brazil que atraem audiência para os serviços TV aberta, SeAC e VoD, 

nos quais são transmitidos precisamente para captar os interesses específicos das crianças 

brasileiras80.  

 

121. Mesmo nos segmentos de mercado em que os canais licenciados pelas Partes são 

populares no Brasil, há concorrentes próximos e importantes (vide Etapa VI abaixo) que 

seriam diretamente beneficiados por qualquer eventual imposição pelas Partes de qualquer 

"aumento pequeno, mas significativo e não transitório no preço" ou quaisquer outras 

alterações ou condições contrárias aos desejos ou preferências dos clientes. Além disso, os 

clientes têm alto poder compensatório de compra, pois poucos clientes são representativos 

da maior parte da receita das Partes (Vide Tabela 16 abaixo para informações da Discovery 

e o Anexo Confidencial da WarnerMedia). Além de estarem em posição de negociação 

privilegiada, os clientes das Partes podem facilmente optar pelos concorrentes das partes 

em caso de aumento de preços. 

 

122. No segmento Infantil, por exemplo, a concorrência para as Partes no SeAC vem 

principalmente dos grandes players: Globo, Disney e Viacom CBS (vide Etapa VI abaixo) 

- concorrentes com um portfólio completo e que, obviamente, têm força para serem 

substitutos eficazes dos canais das Partes. A concorrência também vem das plataformas de 

 
79 Vide: https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2021/06/18/band-estreia-canal-sabor-arte-no-dia-28-de-

junho.html. 
 

https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2021/06/18/band-estreia-canal-sabor-arte-no-dia-28-de-junho.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2021/06/18/band-estreia-canal-sabor-arte-no-dia-28-de-junho.html
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streaming, já que todos os principais aplicativos (YouTube 81 , Netflix, Amazon Prime 

Video, Disney +, Globoplay, etc.) possuem conteúdo relevante para crianças 82 ; vale 

ressaltar ainda a oferta crescente de serviços especializados de conteúdo exclusivo para 

crianças, como, por exemplo, "Funkids"83, "Playkids"84, “Noggin”85 e “BabyTV”86. Levando 

em consideração esta variedade de players do segmento Kids, não seria viável nem 

lucrativo para as Partes a tentativa de imposição de condições desarrazoadas para a 

distribuição de seus canais, dada a concorrência efetiva proporcionada por grandes 

concorrentes. A mesma lógica também é verdadeira para todos os outros segmentos e para 

o mercado como um todo, conforme discutido na Etapa VI abaixo. 

 

(b) Pressão competitiva de plataformas de Streaming (OTT) 

 

123. Em decisões recentes87, o CADE considerou a TV por assinatura tradicional (SeAC) 

e os serviços de streaming OTT devem ser tratados como atividades econômicas separadas, 

com estes colocando "pressão competitiva" sobre aquela, sem necessariamente pertencer 

ao mesmo "mercado relevante". O CADE minimizou os impactos desta pressão 

competitiva, na mesma medida em que tradicionalmente separa os canais de TV aberta e 

TV por assinatura. 

 

124. As Partes destacam que uma definição precisa acerca do pertencimento ou não da 

TV por assinatura tradicional e das plataformas de streaming no mesmo "mercado 

relevante" não é necessária para fins desta notificação. Entretanto, as Partes 

respeitosamente salientam que o CADE deve reconhecer que, conforme descrito acima, a 

indústria audiovisual está passando por rápidas mudanças e que, até o presente momento, 

a "pressão competitiva" que as diferentes plataformas de distribuição exercem umas sobre 

as outras é significativa e age cada vez mais como uma restrição efetiva sobre as Partes. 

 

125. Em última análise, ambos os setores competem pelo mesmo público, restando claro 

que as plataformas OTT vêm atraindo os telespectadores que outrora seriam telespectadores 

TV por assinatura (para não mencionar a TV aberta)88. Em 2020, o número de assinantes 

 
81 Galinha Pintadinha, sucesso mundial que já expandiu sua distribuição para plataformas TV aberta (SBT) e VoD 

(Netflix), é um bom exemplo de conteúdo infantil desenvolvido por produtores independentes no Brasil especificamente o 

YouTube que rapidamente atraiu um número massivo de seguidores – ou seja, capturou uma porção significativa do tempo 

de visualização das crianças (que, de outra forma, poderia ser dedicado aos canais de TV por assinatura). Vide 

https://www.galinhapintadinha.com.br/sobre/quem-somos/ 
82 Vide: https://www.ouniversodatv.com/2017/10/net-e-claro-hdtv-lancam-o-novo-canal.html. 
83 Vide: https://www.playkids.com.| https://observatoriodatv.uol.com.br/noticias/playkids-firma-parceria-com-tv-cultura. 
84 Vide: https://www.funkidsapp.com. 
85 Vide  https://www.noggin.com.br/br/. 
86 Vide https://www.babytv.com/pt-br/. 
87 Vide Atos de Concentração nº. 08700.001390/2017-14 (AT&T/Time Warner) e nº. 08700.004494/2018-53 (Disney/Fox) 

mencionados acima, bem como o Caderno do CADE de 2020 “Mercado de TV Aberta e Paga” (em especial, o item 4.1.4, 

páginas 46 a 48). 
88 Para fins de ilustração, vide o que a imprensa especializada tem a dizer sobre o tema: "O número de televisores ligados 

cresceu um ponto percentual no Brasil em 2020, ano marcado pela pandemia e pela quarentena, na comparação com 

2019. Ainda assim, todas as principais emissoras de TV aberta e os canais pagos perderam audiência, uma consequência 

 

https://www.galinhapintadinha.com.br/sobre/quem-somos/
https://www.ouniversodatv.com/2017/10/net-e-claro-hdtv-lancam-o-novo-canal.html
https://www.playkids.com/
https://observatoriodatv.uol.com.br/noticias/playkids-firma-parceria-com-tv-cultura
https://www.funkidsapp.com/
https://www.noggin.com.br/br/
https://www.babytv.com/pt-br/
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Netflix no Brasil excedeu o número total de assinantes de TV por assinatura pela primeira 

vez: 19 milhões para Netflix89 e 14.8 milhões para todos os operadores de SeAC somados90. 

 

126. Em suas decisões anteriores, o CADE concentrou-se principalmente nas distinções 

entre o modelo de negócios e a lógica da programação VoD não-linear vs. programação 

SeAC linear. Há, entretanto, uma mudança relevante no segmento de audiovisual que vem 

ocorrendo, mais especificamente, desde o ano passado (ou seja, após as decisões anteriores 

do CADE nestes mercados): somada à recente proliferação de plataformas de streaming 

VoD, há também uma oferta crescente de serviços OTT no Brasil que realizam tanto a 

programação não linear (VoD) quanto a programação linear, (incluindo a programação na 

forma de canais de TV por assinatura disponíveis de outra forma no SeAC)91. A título de 

exemplo, vale mencionar dois grandes players da indústria local que lideram lados opostos 

das camadas de produção/programação e empacotamento/distribuição da cadeia de valor 

tradicional do SeAC: 

 

 

(i) Globoplay + Canais Ao Vivo", da Globo, é um serviço de streaming que oferece 

diferentes pacotes de assinatura, combinando VoD com até 19 canais lineares de 

TV por assinatura distribuídos pela Globo (GNT, Multishow, Viva, Bis, Off, Gloob, 

Globinho, GloboNews, Mais na Tela, Canal Brasil, Megapix, Universal, Studio 

Universal, Syfy e SporTV)92; e  

 

(ii) "Claro Box TV", da Claro, é uma plataforma de streaming na qual o assinante pode 

ter acesso à programação VoD e a múltiplos canais lineares de TV por assinatura83. 

Lançada no início desse ano84, a Claro Box TV já representa 30% do total de vendas 

de TV por assinatura da Claro85. A plataforma tem sido elogiada pela imprensa 

especializada como "IPTV com um gostinho de TV a cabo"86. O sucesso da Claro 

Box TV incentivou a Claro a lançar outro produto similar, ainda mais flexível (uma 

vez que não requer nenhum dispositivo de caixa de TV), em 27 de julho de 2021: 

um serviço denominado "Top Streaming” 87. 

 
da explosão do consumo do VoD". (https://noticiasdatv.uol.com.br/ noticia/televisao/tv-tradicional-perde-forca-em-2020-

mas-globo-ainda-domina-o-mercado-48932). Vide também https://telaviva.com.br/10/08/2021/programadoras-

desenvolvem-diferentes-estrategias-para-conciliar-conteudo-para-o-linear-e-o-streaming/  
89 Fonte: Business Bureau – Q1’2021: Mais de 19 milhões de lares assinam ou compartilham uma conta de Netflix. 
90  Fonte: Anatel (https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/tv-por-assinatura). Até maio de 2021, o número de 

assinantes do SeAC diminuiu para 13,9 milhões (ver comentários abaixo). 
91 Esta tendência parece ser, em parte, alimentada pelas decisões da Anatel e da Ancine de 2020, citadas acima pelas Partes, 

que concluíram que os serviços de streaming com programação audiovisual linear não estão sujeitos ao mesmo marco 

regulatório que o SeAC (ou seja, a Lei Federal nº 12.485/11 e seus regulamentos). 
92 Vide: https://ajuda.globo/globoplay/faq/globoplay-mais-canais-ao-vivo.ghtml. 
83 Vide: https://www.claro.com.br/tv-por-assinatura/claro-box-tv. 
84 Vide: https://teletime.com.br/28/01/2021/claro-box-tv-e-lancado-oficialmente-com-canais-lineares-e-servicos-de-

VoD/. 
85 Vide: https://telaviva.com.br/10/06/2021/claro-30-das-vendas-de-servicos-de-tv-sao-do-claro-box/. 
86 Vide: https://tecnoblog.net/439791/review-claro-box-tv-iptv-com-gostinho-de-tv-a-cabo. 
87 Vide: https://telaviva.com.br/26/07/2021/claro-lanca-novo-servico-de-tv-linear-por-VoD/. 

https://noticiasdatv.uol.com.br/%20noticia/televisao/tv-tradicional-perde-forca-em-2020-mas-globo-ainda-domina-o-mercado-48932
https://noticiasdatv.uol.com.br/%20noticia/televisao/tv-tradicional-perde-forca-em-2020-mas-globo-ainda-domina-o-mercado-48932
https://telaviva.com.br/10/08/2021/programadoras-desenvolvem-diferentes-estrategias-para-conciliar-conteudo-para-o-linear-e-o-streaming/
https://telaviva.com.br/10/08/2021/programadoras-desenvolvem-diferentes-estrategias-para-conciliar-conteudo-para-o-linear-e-o-streaming/
https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/tv-por-assinatura
https://ajuda.globo/globoplay/faq/globoplay-mais-canais-ao-vivo.ghtml
https://www.claro.com.br/tv-por-assinatura/claro-box-tv
https://teletime.com.br/28/01/2021/claro-box-tv-e-lancado-oficialmente-com-canais-lineares-e-servicos-de-streaming/
https://teletime.com.br/28/01/2021/claro-box-tv-e-lancado-oficialmente-com-canais-lineares-e-servicos-de-streaming/
https://telaviva.com.br/10/06/2021/claro-30-das-vendas-de-servicos-de-tv-sao-do-claro-box/
https://tecnoblog.net/439791/review-claro-box-tv-iptv-com-gostinho-de-tv-a-cabo
https://telaviva.com.br/26/07/2021/claro-lanca-novo-servico-de-tv-linear-por-streaming/
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127. Muitos outros exemplos de aplicativos similares poderiam ser aqui mencionados, 

como a expansão das atividades de players no setor de mídia como (i) UOL93 (ii) Band94; 

entre outros.  

 

128. A principal consequência do surgimento deste tipo de serviço OTT é clara: eles 

impactam o panorama geral do mercado para ser cada vez mais competitivo e fragmentado, 

tanto no lado da oferta quanto no lado da demanda89. Nesse novo ambiente: 

 

a. Enquanto, no passado, os únicos "clientes" dos canais de TV por assinatura eram as 

operadoras de SeAC (considerando que os canais de TV por assinatura só podiam 

ser distribuídos via SeAC), os canais de TV por assinatura agora podem ser 

fornecidos por seus distribuidores diretamente aos usuários finais ou por meio de 

plataformas de streaming, administradas pelas operadoras de SeAC ou por 

quaisquer outros agregadores de conteúdo. O risco de "fechamento do mercado" ou 

de exercício abusivo do suposto "poder de portfólio" pelos chamados players 

"dominantes" de TV por assinatura no segmento de SeAC tornou-se ainda mais 

improvável de ter sucesso (se é que alguma vez eles o foram, não sendo esse o caso): 

os programadores/distribuidores de canais de TV por assinatura agora têm múltiplas 

opções para ofertar seus canais. 

 

b. Os consumidores agora têm mais opções comparáveis para decidir se pretendem 

adquirir sua programação VoD/linear via streaming ou via SeAC90. Neste cenário, 

qualquer abuso de suposto "poder de mercado", que tende a resultar, direta ou 

indiretamente, em aumentos de preços ou tornar o serviço global menos atrativo, 

provavelmente afastará os consumidores para a outra plataforma ou incentivará 

potenciais concorrentes a entrar no mercado, uma vez que não há barreiras 

significativas à entrada. Como nenhum player é dominante em nenhum dos dois 

segmentos, quanto mais simultaneamente - streaming e SeAC -, não há qualquer 

garantia de que o player que exercer o abuso em um segmento irá necessariamente 

capturar os consumidores desviados no outro segmento (assumindo que tal player 

opere em ambos os segmentos), muito menos, mesmo que o faça, que tal estratégia 

seria lucrativa. 

 
93 Vide www.play.uol.com.br   
94 Vide https://teletime.com.br/10/08/2021/grupo-newco-band-prepara-plataforma-para-isps-e-operadoras-pequenas/  
89 Isto não gera nenhuma surpresa, vez que as decisões da Anatel e da Ancine acima mencionadas, responsáveis por abrir 

o caminho para o surgimento desses serviços híbridos, destacaram especificamente que o aumento da concorrência não 

era apenas um resultado desejável, mas um resultado provável de seus entendimentos. 
90 Em resposta às atraentes funcionalidades da VoD, as operadoras de SeAC há muito procuram desenvolver e acrescentar 

aos seus serviços recursos similares. Este é o caso (apenas para manter o exemplo da Claro, mas o mesmo se aplica a 

todas as outras operadoras) do serviço "Now Online" da Claro, através do qual os assinantes SeAC da Claro podem assistir 

programação on demand nos dispositivos de sua escolha (celular, computador, tablet, aparelho de TV, etc.), sem custo 

extra (ou, em certos casos, pay-per-view), muito parecido com o que fazem nos serviços VoD como Netflix ou Amazon 

Prime Video. Portanto, não é impróprio dizer que as operadoras SeAC também oferecem VoD a seus assinantes.  

http://www.play.uol.com.br/
https://teletime.com.br/10/08/2021/grupo-newco-band-prepara-plataforma-para-isps-e-operadoras-pequenas/
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129. Neste sentido, as alternativas disponíveis aos consumidores para acessar conteúdo 

desempenham um papel ativo no exercício de pressão competitiva sobre as Partes no 

mercado de fornecimento de canais de TV por assinatura às operadoras de SeAC, 

impedindo assim que a empresa combinada do ato de concentração se comporte de forma 

anticompetitiva. Esta é uma indústria altamente competitiva e as Partes serão 

continuamente limitadas pela pressão competitiva imposta às operadoras de SeAC por 

plataformas de streaming de terceiros, de todos os tipos, na distribuição de seus canais de 

TV por assinatura. 

 

c. Poder compensatório das operadoras  

 

130. Como demonstra o gráfico abaixo, quatro grandes operadoras (Claro, Sky Brasil91, 

Vivo e Oi) detêm atualmente entre elas aproximadamente 97,7% do mercado de 

distribuição SeAC a jusante no Brasil: 

 

Tabela 5. Mercado de operadoras de TV por Assinatura no Brasil 

OPERADORES DE TV POR 

ASSINATURA 
ASSINANTES (MILHARES) PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 

Claro 6.608 47,2% 

Sky 4.117 29,4% 

Oi 1.745 12,5% 

Vivo 1.198 8,6% 

Others 326 2,3% 

Total 13.994 100% 

Fonte: Anatel (Maio, 2021) 

 

131. Estas empresas são players sofisticados e capacitados que procuram maximizar seus 

próprios interesses durante todas as negociações com programadores (ou distribuidores) de 

canais de TV por assinatura. Uma vez que controlam praticamente todo o mercado (em que 

cada um detém participação individual expressiva), estas operadoras podem reagir 

efetivamente a qualquer tentativa hipotética dos programadores (ou distribuidores) de 

exercer abusivamente qualquer hipotético poder de mercado. Além disso, o poder 

compensatório das pequenas e médias operadoras de TV por assinatura (2,3% de 

participação) não deve ser minimizado. De fato, a maioria das operadoras independentes 

de TV por assinatura são afiliadas à associação NeoTV e, portanto, reúnem poderes 

compensatórios substanciais ao negociar em conjunto seus acordos de afiliação com os 

programadores (ou distribuidores) de canais de TV por assinatura89. 

 
91 Após a Operação Proposta, Sky Brasil e WarnerMedia não serão mais afiliadas (vide resposta ao item V.3 acima). 
89 Conforme reconhecido pelo CADE no Parecer SG No. 327/2015/CGAA5/SGA1/SG (SEI 0115549) no contexto do 

Ato de Concentração Simba (SBT/Record/RedeTV) No. 08700.006734/2015-10: "39. Ressalte-se, porém, que as 

operadoras de menor porte, para contrabalançar a dificuldade de negociação de conteúdo audiovisual, são associadas, 

em sua maioria, à NeoTV, uma empresa criada em 1999 que reúne 127 operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil 

e negocia coletivamente conteúdo para seus associados, justamente as operadoras de menor porte".  



 

 

 

 

VERSÃO PÚBLICA 

 

 

52 / 87 

 

 

132. A Operação Proposta não interferirá no poder compensatório das operadoras de 

SeAC referidas na Tabela 5 acima. Conforme disposto em resposta ao item VII.5 abaixo, 

os contratos das Partes com cada operadora de SeAC são atualmente regidos por diferentes 

condições em termos de preço, produtos e outras condições comercialmente relevantes, 

incluindo prazo de renovação - que, em regra, não é coincidente. Os contratos passariam a 

ser negociados conjuntamente apenas com o consentimento da operadora do SeAC. De 

forma geral, as Partes entendem que a mudança para um contrato conjunto requer 

incentivos para convencer a operadora de SeAC, de modo que tal mudança teria que deixar 

a operadora de SeAC pelo menos tão bem quanto estaria com negociações separadas. 

 

133. Conforme explicado no voto vencedor do Conselheiro-Relator Luis Henrique 

Bertolino Braido no Ato de Concentração Disney/Fox (Processo nº 08700.004494/2018-

53-SEI 0751366), o CADE concluiu que o risco de comportamento abusivo por parte das 

programadoras de canais de TV por assinatura no Brasil atualmente não existe na prática, 

principalmente por causa do poder compensatório das operadoras. De fato, o CADE 

concluiu, naquele caso específico, que as operadoras poderiam até mesmo se opor a 

qualquer tentativa da Disney/Fox de aumentar os preços de canais esportivos de TV - um 

segmento altamente concentrado no Brasil. 

 

134. Estas recentes conclusões do Tribunal do CADE em Disney/Fox se aplicam 

plenamente à análise da Operação Proposta. Conforme já reconhecido pelo CADE, as 

operadoras de SeAC têm poder compensatório suficiente, independentemente de altos 

níveis de concentração nos segmentos a montante.  

 

d. Mercado de dois lados  

 

135. Os valores relativos ao licenciamento de canais e de venda de espaço publicitário 

são as únicas receitas geradas por canais de TV por assinatura. O sucesso neste segmento 

demanda um balanço adequado entre estas duas fontes de receita, ambas que estão, no 

limite, relacionadas com a atratividade do conteúdo do canal aos espectadores (em geral, 

quanto maior o número de espectadores/audiência, maiores serão as receitas com o 

licenciamento e a publicidade do canal de TV por assinatura).  

 

136. Via de regra, portanto, há um "duplo incentivo" para que canais de TV sejam o mais 

amplamente distribuídos para que consigam atingir o maior número possível de 

assinantes/audiência. Este fato, por si só, representa uma razão adicional da ausência de 

incentivos para adoção de qualquer conduta anticompetitiva pelas Partes em relação às 

operadoras de TV por assinatura. 

 

e. Dinâmica do Mercado  
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137. O modelo tradicional de TV por assinatura está enfrentando tempos desafiadores 

tanto no Brasil quanto no exterior, com quedas relevantes nas assinaturas e nas receitas de 

publicidade. De acordo com dados oficiais da Anatel, por exemplo, entre dezembro de 2014 

e maio de 2021, o número total de assinantes do SeAC no Brasil caiu de 19,6 milhões para 

13,9 milhões, um decréscimo de quase 30%.95. Este é um indicativo da crescente eficácia 

da pressão competitiva exercida por novos modelos de negócios neste setor, que oferecem 

mais opções aos consumidores e tornam a concorrência na indústria como um todo mais 

intensa. Conforme já mencionado acima, esse é também um fator estratégico para o racional 

da Operação Proposta, uma vez que as Partes estão buscando aprimorar suas capacidades 

de servir os consumidores e competir nesse novo panorama com melhor qualidade e 

eficiência. 

 

138. Dadas as dificuldades enfrentadas pelo SeAC no Brasil, não é provável nem 

esperado que programadores de canais de TV por assinatura como as Partes estariam em 

posição ou teriam qualquer incentivo real para exercer qualquer hipotético e suposto poder 

de mercado, mesmo que detivessem algum (o que, pelas razões discutidas, claramente não 

é o caso). Qualquer estratégia desse tipo seria obviamente contrária aos interesses de todo 

o setor, incluindo as próprias Partes em suas capacidades como players de longa data 

engajados no SeAC. 

 

139. [CONFIDENCIAL] 

 

V.5.2.3. Licenciamento para produtos de consumo 

 

Definição de mercado 

 

140. O licenciamento para produtos de consumo é uma atividade residual das Partes e 

consiste no licenciamento de direitos de propriedade intelectual relacionados às suas 

marcas para empresas interessadas na produção de produtos de consumo com o branding 

da licenciante. Esse mercado inclui uma extensa gama de produtos, incluindo brinquedos, 

roupas, sapatos, materiais de escritório e escolares, produtos de beleza, alimentos, bebidas, 

utensílios domésticos, entre muitos outros. 

 

141. Conforme já previamente reconhecido pelo CADE 95, esse mercado é altamente 

fragmentado, com centenas de grandes concorrentes com marcas fortes, como Disney, Fox, 

Mattel, Viacom, Netflix, Universal, Peanuts, Nickelodeon, Sanrio do Brasil, Maurício de 

Sousa Produções, Galinha Pintadinha/Redibra e Patati Patata/Rinaldi Produções. No 

tocante à dimensão produto, todos os detentores de conteúdo de entretenimento licenciável 

(como filmes, programas e séries de TV, desenhos animados, direitos de imagem de 

 
95 Vide: https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/tv-por-assinatura. 
95 Vide Ato de Concentração Disney/Fox nº 08700.004494/2018-53. 

https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/tv-por-assinatura
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celebridades, times esportivos etc.) geralmente competem uns com os outros. Em decisões 

passadas96, o CADE não segmentou o mercado com base na natureza ou tipo de propriedade 

licenciada. Quanto à dimensão geográfica, o CADE avaliou esse mercado como de escopo 

nacional em sua jurisprudência97. 
 

142. Conforme será detalhado a seguir, a baixa participação de mercado conjunta das Partes 

demonstra que a Operação Proposta não resulta em qualquer preocupação concorrencial. 

 

*  *  * 

*  * 

  

 
96 Vide Ato de Concentração Microsoft/Zenimax nº. 08700.006064/2020-91. 
97 Id. 
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ETAPA VI – ESTRUTURA DE OFERTA 

 

VI.1. Apresente uma estimativa da dimensão total do(s) mercado(s) relevante(s) 

identificado(s) no item V.5, em termos de valor (faturamento bruto) e de volume de 

vendas, para os últimos 5 (cinco) anos, e uma estimativa de crescimento para os 

próximos 5 (cinco) anos. Obs: Para estimativa de mercado nacional, considere: 

produção total do produto/serviço no Brasil + importações – exportações. 

 

I. Produção e licenciamento de conteúdo audiovisual 

 

143. Não há informações públicas disponíveis sobre o total de vendas (valor e volume) 

e participações de mercado dos players no mercado de produção e licenciamento de 

conteúdo audiovisual para TV (TV aberta e SeAC) e outros agregadores de conteúdo (como 

VoD e outras plataformas de streaming) no Brasil. O CADE reconheceu em decisões 

anteriores não ser possível estimar o tamanho total (e a participação de cada um dos players) 

em tal mercado100, principalmente devido a sua natureza altamente fragmentada.  

 

144. No entanto, o CADE concluiu em todos os casos passados neste segmento que a 

concorrência é “feroz”, não apenas porque vários grandes players internacionais atuantes 

no Brasil (como todos os grandes estúdios dos EUA) concorrem entre si, mas especialmente 

devido às atividades de grandes players locais, como operadoras de TV e produtores 

independentes (Globo, SBT, Record, Bandeirantes, Bromélia Produções, Casablanca, O2, 

Conspiração, Radar, Endemol Shine, entre outros98Estes últimos concorrentes fornecem a 

maior parte do conteúdo televisivo distribuído no Brasil e, consequentemente, representam 

uma concorrência forte e efetiva aos provedores internacionais de conteúdo (vide os 

comentários adicionais na Seção V5.2.1 acima). 

 

145. As Partes também desconhecem qualquer estimativa pública confiável e disponível 

sobre o crescimento deste segmento para os próximos 5 anos no Brasil. Como discutido no 

item V.5 acima, entretanto, as perspectivas de futuro deste segmento, tanto no Brasil quanto 

no mundo, são as melhores possíveis, considerando a concorrência imposta pelos novos 

modelos de negócio.  

 
100 Por exemplo, os pareceres nos Atos de Concentração Warner Bros./Shed Media nº. 08012.008880/2010-15 e Warner 

Bros/BlazHoffski nº. 08012.007503/2011-40, citando o caso Sony/BMG nº. 08012.008456/2004-22, afirmam o seguinte: 

"Com relação à distribuição de conteúdo para exibição em televisão, em oportunidades anteriores a Seae entendeu que: 

"(..) diante da impossibilidade de estimar o tamanho do mercado, não é possível dimensionar a participação de mercado 

das Requerentes neste segmento. Porém, não é de se esperar que seja muito significativa, dado que, como já mencionado, 

a maior parte do conteúdo para televisão licenciado no Brasil é produzido e distribuído por produtores locais, tais como: 

telenovela, programas de auditório, programas de esporte, noticiários, programas infantis, programas educativos, 

telejornais, programas de entrevistas, documentários etc.". Da mesma forma, nenhuma estimativa do tamanho do mercado 

para este segmento foi fornecida pelos requerentes ou considerada de outra forma pelo CADE nos Atos de Concentração 

Simba (Record/SBT/RedeTV), nº 08700.006723/2015-21, Comcast/Dreamworks nº 08700.005080/2016-80, e Disney/Fox 

nº 08700.004494/2018-53. 
98 Para a lista dos inúmeros produtores, favor reportar-se a http://bravi.tv/ 

http://bravi.tv/
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146. De fato, as mudanças no comportamento do consumidor e o desenvolvimento 

tecnológico descritos acima incentivaram a entrada de novos concorrentes na criação de 

conteúdo.101 Muitos dos players do mercado estão aumentando o investimento na criação 

de conteúdo, bem como a parcela de conteúdo original e local incluído em sua 

programação. Na medida em que os provedores de serviços de streaming cresceram, estes 

passaram a investir substancialmente em produções originais (sejam produzidas 

internamente, encomendadas para produtoras ou adquiridas/licenciadas). Por exemplo, a 

figura a seguir mostra que, embora a maior parte do catálogo total da Netflix seja composta 

de conteúdo não original (90% de todos os títulos), seu conteúdo mais recente é quase 50% 

original ou exclusivo, mostrando uma inversão em sua estratégia de aquisição.102 

 

Figura 11. - Catálogo da Netflix ao longo dos anos 

 
 

147. Esta é uma tendência mundial que também está ocorrendo no Brasil. As animadoras 

transformações que a indústria audiovisual vem passando nos últimos anos, particularmente 

com a proliferação de plataformas de streaming, vem resultando cada vez mais no aumento 

da demanda por conteúdo brasileiro. Conforme afirmado pela Ancine na recente decisão 

mencionada acima, “fato é que o desenvolvimento tecnológico amplia significativamente a 

competitividade e a concorrência na indústria audiovisual brasileira, assim como as 

possibilidades de comercialização e de veiculação de conteúdo, inclusive no que se refere 

à produção audiovisual brasileira”103. Para ilustrar tal ponto, Netflix104, Amazon Prime 

 
101 Gilles Fontaine, Christian Grece, Marta Jimenez Pumares, Online video sharing: Offerings, audiences, economic 

aspects, EAO, Strasbourg, 2018, 51, disponível em: t https://rm.coe.int/online-video-sharing/16808b2e16. 
102 Ibid. 
103 Resolução da Diretoria Colegiada da Ancine No. 722-E/20, de 15 de setembro de 2020 (SEI 1756680). 
104 Vide e.g.: https://telaviva.com.br/14/04/2021/netflix-apresenta-conteudos-originais-e-promete-ampliar-investimento-

no-brasil/ 

https://rm.coe.int/online-video-sharing/16808b2e16
https://telaviva.com.br/14/04/2021/netflix-apresenta-conteudos-originais-e-promete-ampliar-investimento-no-brasil/
https://telaviva.com.br/14/04/2021/netflix-apresenta-conteudos-originais-e-promete-ampliar-investimento-no-brasil/
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Video105 e Disney+106 estão entre os players que anunciaram planos de investimentos em 

produções locais no Brasil para um futuro próximo, como mencionado acima. 

 

148. Em uma operação recente (Ato de Concentração nº. 08700.000129/2021-75 

(Funimation/Ellation)), as requerentes citaram um relatório 99  que estima o mercado 

brasileiro de distribuição de conteúdo audiovisual (com base nos gastos dos consumidores) 

em aproximadamente USD 4,435 bilhões (BRL 22,5 bilhões). Adotando tal estimativa 

como uma proxy do mercado total, apenas a título de ilustração100 (não inclui TV aberta, 

uma das principais fontes de distribuição de conteúdo audiovisual), a participação das 

partes no mercado é absolutamente irrelevante: A WarnerMedia deteria aproximadamente 

0-10% ao passo que a Discovery não chegaria a contabilizar nem sequer 0-10% deste 

mercado, [ACESSO RESTRITO]. 

 

149. Os fatores acima indicam claramente que a Operação Proposta não levanta qualquer 

preocupação antitruste neste segmento no Brasil e não requer qualquer avaliação mais 

aprofundada do CADE. 

 

II. Licenciamento de canais de TV por assinatura  

 

150. Dada a falta de informações públicas disponíveis sobre o faturamento de players 

relevantes, o CADE adotou o índice de audiência (IBOPE) como referência padrão para a 

avaliação desse segmento. Em linha com essa abordagem, as Partes apresentam abaixo as 

participações de mercado dos últimos cinco anos com base nas classificações do IBOPE. 

 

151. Com relação ao crescimento esperado, conforme discutido acima, há uma 

diminuição constante no número de assinantes de SeAC no Brasil nos últimos anos, o que 

obviamente impacta indiretamente o segmento upstream de licenciamento de canais. 

Paralelamente, o número de plataformas de streaming tem aumentado fortemente, 

especialmente desde o último ano. 

 

152. De acordo com uma empresa de pesquisa especializada (Future Source Consulting, 

"Video Insights: Brasil", dezembro de 2020), as estimativas sobre o desempenho recente e 

o crescimento esperado das diversas plataformas de distribuição de conteúdo audiovisual 

no Brasil são: 

 

Tabela 6. Crescimento das plataformas nos últimos anos e expectativa de 

crescimento 

 
105 Vide e.g.: https://natelinha.uol.com.br/mercado/2021/07/02/prime-video-abre-o-cofre-e-vai-investir-pesado-no-brasil-

para-destronar-netflix-no-mundo-166212.php 
106 Vide e.g.: https://gizmodo.uol.com.br/disney-plus-producoes-locais-brasil/  
99 [ACESSO RESTRITO]. 
100 A estimativa não é compatível com o mercado total de programação de conteúdo audiovisual, uma vez que se baseia 

em gastos dos consumidores e não inclui canais abertos, uma das principais plataformas do mercado. 

https://natelinha.uol.com.br/mercado/2021/07/02/prime-video-abre-o-cofre-e-vai-investir-pesado-no-brasil-para-destronar-netflix-no-mundo-166212.php
https://natelinha.uol.com.br/mercado/2021/07/02/prime-video-abre-o-cofre-e-vai-investir-pesado-no-brasil-para-destronar-netflix-no-mundo-166212.php
https://gizmodo.uol.com.br/disney-plus-producoes-locais-brasil/
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TAXAS DE 

CRESCIMENTO 
2019 2020 

2020-2024 

CAGR 

EST + TVoD 

[ACESSO RESTRITO] 

SVoD 

DVD + Blu-ray 

Box Office 

TV por assinatura 

Fonte: Future Source Consulting, "Video Insights: Brasil", dezembro de 2020. 

 

III. Licenciamento para produtos de consumo 

 

153. Em decisões anteriores, o CADE reconheceu que o mercado de licenciamento para 

produtos de consumo é altamente fragmentado e não é segmentado por tipo de conteúdo. 

Com base nas informações publicamente disponíveis apresentadas pela ABRAL101, existem 

pelo menos 500 empresas ativas no mercado de licenciamento para produtos de consumo.  

 

154. O mercado total foi estimado em R$20 bilhões em 2020, do qual de 3% a 12% 

consistem em receitas relativas a royalties (de acordo com as premissas aceitas pelo CADE 

no caso mais recente102). Dessa forma, o mercado total para licenciamento para produtos de 

consumo varia entre R$ 600 milhões (sob um cenário conservador) e R$2,4 bilhões. Apenas 

a título ilustrativo, tal mercado é conservadoramente estimado em R$ 1 bilhão (com base 

em uma estimativa conservadora de uma taxa média de royalties de 5%)103 

 

VI.2. Apresente o total das vendas, em termos de valor (faturamento bruto) e volume, 

bem como uma estimativa das participações para cada uma das partes diretamente 

envolvidas na operação, no(s) mercado(s) relevante(s) identificado(s) no item V.5, para 

os últimos 5 (cinco) anos. Apresente dados segmentados para vendas cativas e vendas 

para clientes independentes (os que não sejam filiais, agentes ou empresas pertencentes 

ao grupo econômico das partes diretamente envolvidas na operação), quando for o caso. 

VI.3. Apresente o total das vendas, em termos de valor (faturamento bruto) e volume, 

bem como uma estimativa das participações das demais empresas integrantes dos 

respectivos grupos econômicos, no(s) mercado(s) relevante(s) identificado(s) no item 

V.5, para os últimos 5 (cinco) anos. Apresente dados segmentados para vendas cativas 

e vendas para clientes independentes, quando for o caso. 

VI.4. Apresente uma estimativa das participações de mercado, em termos de valor 

(faturamento bruto) e de volume de vendas, de todos os concorrentes (incluindo 

importadores) que detenham pelo menos 5% do(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) 

no item V.5, para os últimos 5 (cinco) anos. A partir dessas informações, forneça uma 

 
101 Informações disponíveis em: https://abral.org.br/setor 
102 Vide Ato de Concentração Microsoft/Zenimax nº 08700.006064/2020-91 
103 Esse mesmo critério foi utilizado no Ato de Concentração Comcast/Dreamworks nº 08700.005094/2016-01. 
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estimativa do HHI antes e após a concentração, bem como a diferença entre os dois 

(ΔHHI), para os últimos 5 (cinco) anos. 

 

155. Informações sobre o total de vendas da Discovery no Brasil nos negócios em questão 

são fornecidas no item VI.1 acima e, para a distribuição de canais, no Documento VI.2.A - 

Confidencial, enquanto as informações sobre o total de vendas da WarnerMedia são 

apresentadas no Anexo Confidencial da WarnerMedia. 

 

I. Produção e licenciamento de conteúdo audiovisual  

 

156. Tendo em vista as características específicas de produção e licenciamento de 

conteúdo audiovisual, bem como considerando o baixo faturamento auferido pela 

Discovery neste segmento no Brasil em 2020 (vide item V.1 acima), as Partes 

respeitosamente entendem que sua participação de mercado no Brasil seria irrelevante. Em 

todo o mundo, a participação de mercado combinada também não ultrapassa 0-10%. 

 

157. De qualquer forma, as Partes respeitosamente sugerem que estimativas precisas de 

participação de mercado de todos os principais players (e cálculos de ΔHHI relacionados) 

não são necessárias para que se conclua que a Operação Proposta não resulta em qualquer 

“concentração” significativa em tais segmentos no Brasil ou no mundo. 

 

II. Licenciamento de canais de TV por assinatura  

 

158. De acordo com decisões anteriores do CADE, as Partes apresentam abaixo 

participações de mercado registradas nos últimos cinco anos, com base nas classificações 

de audiência do IBOPE107, tanto para o mercado geral (sem segmentação de gênero) quanto 

para os gêneros em que há sobreposição entre as atividades das Partes108, com exceção do 

canal TruTV/segmento de Variedades, pelos motivos explicados acima (e.g. TruTV, que é 

o único canal da WarnerMedia no segmento de Variedades, não tem sido mapeado nas 

classificações IBOPE dos últimos cinco anos disponíveis para as Partes e, portanto, não 

implica nenhum incremento mensurável na participação de mercado combinada das 

Partes). Também de acordo com análises prévias do CADE, as Partes consideram os 

respectivos distribuidores como seus concorrentes. Além das próprias Partes, os seguintes 

players e canais estão sendo considerados: 

 

 

Tabela 7. Principais Canais Oferecidos no Brasil | Segmentos e Distribuidores 

 
107 A fonte de todas as análises é: Kantar Ibope Media; Brasil 15 mercados regionais; Jan-Dez (respectivo ano); Total de 

Pessoas com TV por Assinatura; Participação da audiência com base na % total de avaliações e considerando todos os 

canais de TV por assinatura atualmente reportados; 24h; Seg-Dom. A fonte de classificação por gênero de canal é a Ancine. 
108 Canais de terceiros não mensurados nos relatórios disponíveis do IBOPE também não estão incluídos nas estimativas 

de participação de mercado fornecidas. 



 

 

 

 

VERSÃO PÚBLICA 

 

 

60 / 87 

 

DISTRIBUIDOR CANAIS (*) SEGMENTO (**) 

AMC 
AMC Filmes e Séries Básicos 

Film & Arts Canais de Variedades 

Bandeirantes 

BAND News Canais de Notícias 

BANDSPORTS Canais de Esportes Básicos 

Arte 1 Canais de Variedades 

Box Brasil (PBI) 
Travel Box Brazil, Fashion TV Brasil, Music 

Box Brasil 
Canais de Variedades 

Disney 

Star Channel, FX Filmes e Séries Básicos 

Nat Geo Wild, National Geographic Documentários 

Disney Channel, Disney Jr., Disney XD, 

BabyTV, Nat Geo Kids 
Canais Infantis 

Star Hits 1, Star Hits 2 Filmes e Séries Premium 

ESPN, ESPN Brasil, ESPN2 Brasil, ESPN +, 

Fox Sports, Fox Sports 2 
Canais de Esportes Básicos 

Star Life Canais de Variedades 

Globo 

Canal Brasil, Megapix, Studio Universal, 

Syfy, Universal TV 
Filmes e Séries Básicos 

Gloob, Gloobinho Canais Infantis 

GloboNews Canais de Notícias 

Telecine Action, Telecine Cult, Telecine Fun, 

Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine 

Touch 

Filmes e Séries Premium 

Sportv, Sportv 2, Sportv 3 Canais de Esportes Básicos 

Bis, GNT, Mais Na Tela (Globosat HD), 

Multishow, Off, Viva 
Canais de Variedades 

OCI 

A&E, AXN, Sony, Warner Channel Filmes e Séries Básicos 

H2, History Documentários 

Lifetime, E! Entertainment Canais de Variedades 

Viacom 

Comedy Central. Paramount Network Filmes e Séries Básicos 

Nick Jr, Nickelodeon Canais Infantis 

MTV Canais de Variedades 

Outros 

Eurochannel (Eurochannel) Filmes e Séries Básicos 

Gulli Brasil (Jeunesse TV SAS), Zoomoo Kids 

(Stenna) 
Canais Infantis 

Chef Brasil (Midia Brasil), Woohoo (Novas 

Midias), CNN Brasil (Novus Media), TV 

Climatempo (TV Climatempo), FishTV 

(Tunna) 

Canais de Variedades 

(*) Versões SD e HD, quando disponível. 

(**) Conforme segmentação geralmente utilizada pelo CADE/Ancine 
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159. Considerando tais distribuidores e os respectivos canais, as participações de 

mercado nos últimos cinco anos para o mercado geral (sem segmentação em gêneros) com 

base nas classificações do IBOPE e cálculos de ∆ HHI relacionados são as seguintes: 

 

Tabela 8. Mercado de licenciamento para distribuição de canais para 

operadoras de TV por Assinatura | 2016-2020 

SEM SEGMENTAÇÃO 

Distribuidor 2016 2017 2018 2019 2020 

Discovery 15,13% 15,43% 15,53% 15,82% 16,87% 

WarnerMedia 20,23% 19,84% 18,20% 15,99% 14,92% 

Globo 35,20% 34,17% 34,72% 37,21% 37,48% 

Disney 15,79% 15,59% 14,86% 14,31% 12,26% 

OCI 8,06% 8,67% 9,18% 9,26% 8,88% 

Viacom CBS 4,44% 5,20% 5,84% 5,89% 6,57% 

Bandeirantes 0,99% 0,94% 1,17% 1,01% 0,89% 

AMC 0,16% 0,16% 0,50% 0,51% 0,53% 

Outros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,60% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Discovery + WarnerMedia 35,36% 35,27% 33,73% 31,81% 31,79% 

∆HHI 612,16 612,26 565,29 505,92 503,40 

 

160. Conforme os números acima, a Operação Proposta não suscita preocupações 

concorrenciais, inclusive porque, como mencionado na Seção V5.2.2 acima:  

 

a. A concorrência entre licenciantes de canais de TV por assinatura é feroz. Globo, 

Disney, OCI, Viacom CBS e todos os outros players ativos neste negócio oferecem 

uma concorrência efetiva aos canais distribuídos pelas Partes. Apenas para ilustrar, 

conforme demonstrado acima, a participação de mercado da WarnerMedia caiu 

mais de 5% nos últimos 5 anos (o que significa uma redução de 3,57% para as 

participações combinadas das Partes). 

 

b. Os serviços de streaming, sem dúvida, exercem uma pressão competitiva 

significativa sobre a distribuição de canais de TV por assinatura, restringindo 

efetivamente as Partes. 

 

c. As operadoras de SeAC têm poderes compensatórios significativos, fato que foi 

recentemente reconhecido pelo próprio CADE em Disney/Fox, uma operação que 

envolveu um segmento altamente concentrado de TV por assinatura (esportes). 

 

d. A operação e licenciamento de canais de TV por assinatura é um negócio de dois 

lados, fazendo com que os fornecedores de canais de TV por assinatura procurem 

ter seus canais tão amplamente distribuídos quanto possível para garantir a maior 

quantidade possível de assinantes/audiência. 
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e. Os desafios impostos à indústria SeAC pelas condições atuais do mercado são, por 

si só, uma restrição efetiva a qualquer tentativa de comportamento anticompetitivo 

por parte dos programadores de canais de TV por assinatura, como as Partes. 

 

161. A Tabela 9 abaixo fornece a participação de mercado das Partes e as estimativas de 

∆HHI considerando o licenciamento de canais de Filmes e Séries Básicos para 

distribuidores de TV por assinatura.  

 

Tabela 9. Participação de mercado das Partes no segmento de Filmes e Séries 

Básicos | 2016-2020 

FILMES E SÉRIES BÁSICOS 

Distribuidor 2016 2017 2018 2019 2020 

Discovery 3,55% 4,78% 5,58% 5,29% 5,03% 

WarnerMedia 29,95% 29,19% 26,40% 26,46% 26,82% 

Globo 26,40% 25,36% 24,87% 24,34% 26,82% 

OCI 19,80% 21,53% 22,34% 22,75% 20,67% 

Disney 17,77% 15,79% 13,71% 12,70% 11,73% 

Viacom CBS 2,03% 2,87% 5,58% 6,88% 7,26% 

AMC 0,51% 0,48% 1,52% 1,59% 1,68% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Discovery + WarnerMedia 33,50% 33,97% 31,98% 31,75% 31,84% 

∆HHI 212,84 279,30 294,78 279,95 269,65 

 

162. Mais uma vez, todos os comentários acima sobre a dinâmica da concorrência no 

mercado geral sem segmentação também se aplicam a este segmento específico do gênero 

Filmes e Séries Básicos, claramente caracterizado por intensa rivalidade (vide, por 

exemplo, o aumento significativo da participação da Viacom CBS nos últimos cinco anos) 

e significativa pressão competitiva das plataformas de streaming, que têm nos filmes e 

séries uma de suas principais atrações).  

 

163. Por último, as participações de mercado e os cálculos de HHI para o segmento 

Infantil são fornecidos na Tabela 10 abaixo: 

 

Tabela 10. Participação de mercado dos principais concorrentes no segmento 

Infantil |  2016-2020 

INFANTIL 

Distribuidor 2016 2017 2018 2019 2020 

Discovery 28,57% 26,80% 24,43% 24,58% 22,33% 

WarnerMedia 32,92% 33,33% 35,11% 32,20% 30,10% 

Viacom CBS 11,18% 13,73% 14,50% 15,25% 20,39% 

Globo 10,56% 11,11% 11,45% 12,71% 14,56% 

Disney 16,77% 15,03% 14,50% 15,25% 12,62% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Discovery + WarnerMedia 61,49% 60,13% 59,54% 56,78% 52,43% 

∆HHI 1.881.10 1.786,49 1.715,52 1.582,88 1.344,27 
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164. Pelos motivos discutidos no item V.5, as participações de mercado relacionadas ao 

gênero Infantil não devem ser tomadas prima facie como indicativo de potenciais 

preocupações associadas à Operação Proposta, considerando a dinâmica desse mercado: 

 

a. Os concorrentes diretos das Partes no segmento Infantil são grandes players como 

Globo, Disney e Viacom CBS, todos com participações individuais entre 10% e 

20%. Certamente, esses participantes estariam em condições de absorver qualquer 

demanda decorrente de um hipotético “aumento de preço pequeno, mas 

significativo e não transitório” imposto pelas Partes. Conforme indicado na tabela 

acima, enquanto a participação da Viacom CBS no segmento aumentou 9,21% e a 

participação da Globo aumentou 4% nos últimos cinco anos, as participações 

combinadas das Partes caíram 9,06% no mesmo período. 

 

b. Todas as principais plataformas de streaming (YouTube, Netflix, Amazon Prime 

Video, Disney +, Globoplay, Paramount+ etc.) oferecem conteúdo infantil 

significativo e são substitutos eficazes dos canais de TV por assinatura das Partes. 

Conforme detalhado acima, o público infantil tem uma clara preferência pelo 

YouTube, em comparação à TV por assinatura (ou mesmo TV aberta). 

 

c. Há uma oferta crescente de serviços de streaming de conteúdo exclusivo para 

crianças, como "Funkids", "Playkids", “Noggin”, e “Baby TV”, para citar alguns. 

Eles também operam como alternativas eficientes para os canais de TV por 

assinatura das Partes.  

 

d. Programadores de canais de TV por assinatura podem facilmente adquirir conteúdo 

Infantil de fornecedores de conteúdo locais e estrangeiros, caso não seja produzido 

cativamente. Não existem barreiras ou restrições de acesso a este tipo de conteúdo; 

repositório (antigo e menos custoso) de conteúdo também pode ser tão ou mais 

atrativo para espectadores jovens em comparação com conteúdo recém-produzido 

inédito.  

 

e. Os serviços de streaming sem dúvida colocam uma pressão competitiva 

significativa no licenciamento de canais de TV por assinatura, restringindo de forma 

eficaz qualquer tentativa de abuso de poder de mercado. 

 

f. As operadoras de SeAC têm um poder compensatório significativo, já reconhecido 

pelo próprio CADE no caso Disney/Fox, que envolveu um segmento muito mais 

concentrado (esportes). 

 

g. A operação e licenciamento de canais de TV por assinatura configuram um mercado 

de dois lados, fazendo com que os fornecedores de canais de TV por assinatura 
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busquem ter seus canais mais difundidos quanto possível para garantir o maior 

número de assinantes/audiência. 

 

h. Os desafios impostos pelas condições atuais do mercado de SeAC são, por si só, 

uma restrição efetiva a qualquer tentativa de comportamento anticompetitivo por 

parte dos programadores de canais de TV por assinatura, como as Partes. 

 

i. Além disso, as Partes entendem que o conteúdo oferecido para crianças, em seus 

principais canais de gênero infantil, é complementar em termos de faixa etária. 

Enquanto a programação da Cartoon Network é majoritariamente voltada para 

crianças acima dos 6 anos, a programação oferecida pela Discovery enfoca a 

primeira infância (idades pré-escolares), quando adultos tem amplo 

controle/influência sobre o conteúdo consumido pelas crianças. As Partes entendem 

que não é necessário apresentar uma estrutura de oferta que adote essa segmentação, 

mas reforçam que, mesmo no segmento infantil, suas atividades são 

complementares - fator que também deve ser levado em consideração na avaliação 

desse segmento. 

 

165. Além do exposto, as Partes reforçam que a segmentação por gênero já não é uma 

abordagem adequada (se é que alguma vez o foi) para a avaliação da concorrência na 

indústria audiovisual, no que diz respeito à distribuição de canais.  

 

III. Licenciamento de Produtos para Consumo  

 

166. Em linha com decisões anteriores do CADE e com base nas informações públicas 

disponibilizadas pela ABRAL, uma proxy para o total do mercado em termos de 

faturamento seria de R$ 1 bilhão. Considerando esse total de mercado, a participação de 

mercado das partes não atingiria nem 5%: (i) a Discovery registrou faturamento de 

[ACESSO RESTRITO], equivalente a menos de 0-10% do mercado; e (ii) a WarnerMedia 

teria uma participação de menos de 0-10% (vide o Anexo Confidencial da WarnerMedia 

com dados de faturamento).  

 

167. As Partes não têm informações sobre as receitas de seus concorrentes e solicitam 

respeitosamente a dispensa à apresentação dessas informações visto que não estão 

disponíveis ao público. De todo modo, as Partes respeitosamente entendem que estimativas 

precisas de participação de mercado para todos os principais players (e cálculos de HHI e 

ΔHHI relacionados) não são necessárias para concluir que a Operação Proposta não resulta 

em nenhuma "concentração" significativa neste segmento no Brasil. 

 

VI.5. Apresente nome, endereço completo, números de telefone e fax, e sítio eletrônico 

dos 10 (dez) principais concorrentes identificados no item VI.4, para todos os mercados 

relevantes definidos no item V.5. 



 

 

 

 

VERSÃO PÚBLICA 

 

 

65 / 87 

 

 

I. Produção e licenciamento de conteúdo audiovisual 

 

168. Conforme mencionado no item VI.1 acima, as Partes desconhecem qualquer 

estimativa pública confiável e disponível de participações de mercado de concorrentes nos 

mercados de licenciamento de conteúdo audiovisual para TV (TV aberta e SeAC) e outros 

agregadores de conteúdo no Brasil. De todo modo, as Partes fornecem a seguir os dados à 

sua disposição sobre players de renome no Brasil112: 

 

Tabela 11. Principais concorrentes no mercado de produção e licenciamento de 

conteúdo audiovisual 

CONCORRENTE DADOS DE  CONTATO 

Globo 

Endereço: R. Lopes de Quintas, 303, Jardim Botânico, CEP 22460-901, São 

Paulo/SP 

Telefone: +55 (21) 2540-2000 

Site: http://redeglobo.globo.com/ 

Record 

Endereço: R. da Várzea, 240, Barra Funda, CEP 01140-080, São Paulo/SP 

Telefone: +55 (11) 2184-4000 

Site: http://rederecord.r7.com/ 

Netflix 
Endereço: Alameda Santos, 74, 7º andar, CEP 01418-000. São Paulo/SP. 

Site: www.netflix.com.br 

SBT 

Endereço: Av. das Comunicações, 04, Vila Jaraguá, CEP 06276-905, Osasco/SP 

Telefone: +55 (11) 3687-3000 

Site: http://www.sbt.com.br/home/ 

Disney 

Endereço: Av. das Nações Unidas, 12551, 10º andar, CEP 04578-903, São 

Paulo/SP  

Site: https://disney.com.br/ 

 

II. Licenciamento de canais de TV por assinatura 

 

169. Para além das Partes, os dez principais programadores/distribuidores de canais de 

TV por assinatura disponíveis no Brasil, incluindo os principais players em cada segmento 

específico, são os seguintes: 

 

Tabela 12. Principais concorrentes no mercado de licenciamento de canais de TV 

por assinatura  

 
112 Mantem-se a lista em cinco nomes, pois é o que seria necessário para uma análise sumária (aplicável a este segmento). 

As empresas elencadas como grandes players nos outros dois quadros a seguir apresentados também atuam no segmento 

de produção e licenciamento de conteúdo audiovisual (pelo menos para uso próprio), de forma que a segunda e a terceira 

listas complementam a primeira. 

http://redeglobo.globo.com/
http://rederecord.r7.com/
http://www.netflix.com.br/
http://www.sbt.com.br/home/
https://disney.com.br/
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170. As Partes apresentam a seguir uma lista com os principais provedores de serviços 

de streaming no Brasil. As Partes entendem que essas empresas também devem ser 

consideradas participantes relevantes na indústria audiovisual: 

 

Tabela 13. Provedores de serviços de streaming 

CONCORRENTE DADOS DE CONTATO 

A&E Networks 

Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1400, 2º andar, Vila Nova 

Conceição, CEP 04543-000, São Paulo/ SP 

 Site: https://www.aenetworks.com/ 

AMC 

Endereço: Av. Dr. Chucri Zaidan, 296, Vila Cordeiro, CEP: 05614-000, São 

Paulo/SP 

Site: https://www.amctv.com.br/ 

Bandeirantes 
Endereço: R. Carlos Cirilo Jr., 92, Morumbi, CEP 04583-000, São Paulo/SP 

Site: http://www.band.uol.com.br/ 

Box Brasil (PPI) 
Endereço: Av. Ipiranga, 6681, Partenon, CEP 90619-900, Porto Alegre/RS 

Site: https://boxbrazil.tv.br/ 

Disney 

Endereço: Av. das Nações Unidas, 12551, 10º andar, CEP 04578-903, São 

Paulo/SP  

Site: https://disney.com.br/  

Globo (Globosat) 

 

Endereço: Rua Lopes Quintas, 303, Jardim Botânico, CEP 04578-903, Rio de 

Janeiro/RJ  

Site: http://canaisglobosat.globo.com 

Novus Media (CNN 

Brasil) 

Endereço: Av. Paulista, 1374, Bela Vista, CEP 01310-100, São Paulo/SP 

Site: https://www.cnnbrasil.com.br/ 

OCI (Ole Distribution) 

Endereço: 2525 Ponce de Leon Boulevard, Suite 250 Coral Gables, 33134, 

Florida/FL 

Site: https://www.oledistribution.com/pt/ 

Viacom 
Endereço: 1515 Broadway, 10036 New York/NY  

Site: https://www.viacomcbs.com/ 

CONCORRENTE DADOS DE CONTATO 

Amazon 

Endereço:  Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, CEP 04543-011, 

São Paulo/SP. 

Site: www.primevideo.com  

Claro 
Endereço:  Rua Henri Dunant, 780, CEP 04709-110, São Paulo/SP. 

Site: www.nowonline.com.br  

  

Disney 

Endereço:  Av. das Nações Unidas, 12551, 10º andar, CEP 04578-903, São 

Paulo/SP  

Telefone: +55 (11) 5504-9400 

Site: https://disney.com.br/  

https://www.aenetworks.com/
https://www.amctv.com.br/
http://www.band.uol.com.br/
https://boxbrazil.tv.br/
https://disney.com.br/
http://canaisglobosat.globo.com/
https://www.cnnbrasil.com.br/
https://www.oledistribution.com/pt/
https://www.viacomcbs.com/
http://www.primevideo.com/
http://www.nowonline.com.br/
https://www.google.com/search?q=disney+sao+paulo+telefone&rlz=1C1CHZN_pt-BRBR963BR963&oq=disney+sao+paulo+telefone+&aqs=chrome..69i57j0i22i30l9.4911j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://disney.com.br/
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III. Licenciamento para produtos de consumo 

 

171. As Partes fornecem abaixo os dados disponíveis sobre players conhecidos no Brasil: 

 

Tabela 14. Principais concorrentes no o mercado de licenciamento de produtos 

para consumo no Brasil 

 

VI.6. Apresente uma estimativa do valor e volume totais das importações relativas ao(s) 

mercado(s) relevante(s) identificados no item V.5, informando também: a) o valor, 

volume e as proporções de tais importações provenientes das partes; b) a existência de 

barreiras tarifárias, regulatórias ou de qualquer natureza, que possam afetar essas 

importações. Em caso afirmativo, explicar em que medida tais barreiras interferem nas 

condições de importação do(s) produtos(s) e se são de caráter permanente ou 

temporário (nesse último caso, apresentar o período de validade de tais barreiras); c) 

Globo 

Endereço:  R. Lopes de Quintas, 303, Jardim Botânico, CEP 22460-901, São 

Paulo/SP 

Telefone: +55 (21) 2540-2000 

Site: http://redeglobo.globo.com/ 

Google 

Endereço:  Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, CEP 04538-133, São Paulo/SP.  

Telefone: +55 (11) 2395-8400 

Site:  https://about.google/intl/ALL_br/ 

Paramount 
Endereço:   Alameda Tocantins, 75, CEP 06455-000, Barueri/SP 

Site: https://www.paramountplus.com/br/ 

Netflix 
Endereço: Alameda Santos, 74, 7º andar, CEP 01418-000. São Paulo/SP, 

Site: www.netflix.com.br  

CONCORRENTE DADOS DE CONTATO 

Globo 

Endereço: R. Lopes de Quintas, 303, Jardim Botânico, CEP 22460-901, São 

Paulo/SP 

Telefone: +55 (21) 2540-2000 

Site: http://redeglobo.globo.com/ 

Disney 

Endereço: Av. das Nações Unidas, 12551, 10º andar, CEP 04578-903, São 

Paulo/SP  

Telefone: +55 (11) 5504-9400 

Site: https://disney.com.br/  

Universal Pictures 

International Brazil 

Ltda. 

Endereço: Alameda Vicente Pinzon, 51 – Torre A – 13º andar, CEP  04547-130, 

São Paulo/SP. 

Telefone: (11) 4550-6100 

E-mail: licenciamento@nbcuni.com  

Viacom CBS 

Endereço: Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 – 13º andar, CEP, 04530-001 – 

São Paulo, SP 

Telefone: (11) 3866-1756 / 1812 

Site:  www.mundonick.com.br / www.nickjr.com.br / mtv.com.br / 

portadosfundos.com.br / paramountplus.com 

http://redeglobo.globo.com/
https://about.google/intl/ALL_br/
http://www.netflix.com.br/
http://redeglobo.globo.com/
https://www.google.com/search?q=disney+sao+paulo+telefone&rlz=1C1CHZN_pt-BRBR963BR963&oq=disney+sao+paulo+telefone+&aqs=chrome..69i57j0i22i30l9.4911j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://disney.com.br/
mailto:licenciamento@nbcuni.com
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uma estimativa da medida em que os custos de transporte e outros custos afetam essas 

importações. 

 

172. Não há estimativas públicas disponíveis referente ao total de “importações” nos 

segmentos mencionados acima. É sabido, porém, que grande parte do conteúdo audiovisual 

distribuído no Brasil nas diversas plataformas - inclusive boa parte do conteúdo das Partes 

- é produzida no exterior, fato que por si só evidencia que não há barreiras tarifárias, 

regulatórias ou outras barreiras significativas que possam onerar essas importações104. 

 

VI.7. Apresente uma estimativa do valor e volume totais das exportações relativas ao(s) 

mercado(s) relevante(s) identificados no item V.5, quando pertinente. 

 

173. O conteúdo audiovisual brasileiro é cada vez mais distribuído internacionalmente, 

inclusive por meio de canais de TV por assinatura e plataformas de streaming com atuação 

global ou regional. As Partes não possuem informações específicas sobre o valor total exato 

e o volume dessas exportações e, respeitosamente, solicitam a dispensa da obrigação de 

fornecer essas informações. 

 

VI.8. Identifique todas as associações comerciais no Brasil, relativas ao(s) mercado(s) 

relevante(s) identificado(s) no item V.5 a que as partes pertencem. Indique o endereço 

completo, sítio na Internet, nome de contato e respectivo cargo, números de telefone e 

fax, e endereço eletrônico. 

 

Tabela 15. Discovery | Associações  

ASSOCIAÇÃO DADOS DE CONTATO 

Alianza Brasil 

Endereço: Av. Rouxinol, 1041, CEP 04516-012, São Paulo – SP. 

Telefone  +55 (11) 99902-4420  

Site:  https://abral.org.br/ 

TAP Brasil – Associação 

dos Programadores de 

Televisão 

Endereço:  Rua Zodíaco, 239, CEP 03413-050,-São Paulo/SP. 

Telefone:  +55 (11) 3372-3700 

Site:  https://www.taplat.org/?locale=pt 

Interactive Advertising 

Bureau – IAB 

Endereço:  
Rua Fidalga, 593/603, Sala 11, CEP 05432-070, São 

Paulo, SP. 

Telefone:  +55 (11) 3849.8468 

Site:  https://iabbrasil.com.br/ 

Associação Brasileira de 

Televisão por Assinatura - 

ABTA 

Endereço: Rua Paes de Araújo, 29 - 18º andar, Conj. 181/182, CEP 

04531-940, São Paulo/SP 

Telefone  +55 (11) 3078-9307 

 
104 Vide o relatório elaborado pelo Ministério das Comunicações, disponível em: https://www.gov.br/mcom/pt-br/acesso-

a-informacao/acoes-e-programas/gt-seac/minuta-de-relatorio-consulta-versaopublicada.pdf 

https://abral.org.br/
https://www.taplat.org/?locale=pt
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ASSOCIAÇÃO DADOS DE CONTATO 

Site:  http://www.abta.org.br/ 

 

 

Tabela 16. WarnerMedia | Associações 

ASSOCIAÇÃO DADOS DE CONTATO 

Interactive Advertising 

Bureau - IAB 

Endereço: Rua Fidalga, 593/603, Sala 11, Vila Madalena, São Paulo, 

SP, CEP 05432-070. 

Telefone:  (11) 3849.8468 

Site:  https://iabbrasil.com.br/ 

Associação Brasileira de 

Televisão por Assinatura - 

ABTA 

Endereço: Rua Paes de Araújo, 29 - 18º andar, Conj. 181/182, Itaim 

Bibi, CEP 04531-940, São Paulo/SP 

Telefone:  +55 (11) 3078-9307 

Site:  http://www.abta.org.br/ 

Contato: Oscar Simões 

E-mail: oscar@abta.org.br  

Associação Brasileira dos 

Programadores de 

Televisão - TAP 

Endereço: Rua Zodíaco, 239 - Jardim Têxtil -São Paulo - CEP 

03413-050 

Telefone:  + 55 (11) 3372-3700  

Site:  https://www.taplat.org/?locale=pt  

MPA - América Latina 

Endereço: Rua Sergipe, 475, Consolação, CEP 01.243-001, São 

Paulo/SP  

Telefone:  +55 (61) 98202-0811 

Site:  www.mpaamericalatina.org 

 

*  *  * 

*  *  

https://iabbrasil.com.br/
mailto:oscar@abta.org.br
https://www.taplat.org/?locale=pt
http://www.mpaamericalatina.org/
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ETAPA VII – ESTRUTURA DE DEMANDA 

 

As Partes apresentam as informações solicitadas nesta seção apenas para o mercado de distribuição 

de canais de TV por assinatura que, sob certos cenários, não se qualificaria para o procedimento 

sumário, de acordo com a Resolução nº 2/2012 do CADE. As Partes apresentam as respostas abaixo 

levando em consideração canais de TV por assinatura em geral, mas se colocam a disposição para 

fornecer informações sobre gêneros específicos de canais caso seja considerado necessário pelo 

CADE. 

  

VII.1. Com relação a cada mercado relevante identificado no item V.5, apresente uma 

lista com os 5 (cinco) maiores clientes independentes das partes localizados no Brasil, 

contendo nome da pessoa de contato (preferencialmente responsável pelo departamento 

jurídico ou Presidente/Diretor-Geral), endereço completo (com CEP), números de 

telefone e fax, sítio eletrônico, e endereço eletrônico da pessoa de contato. 

 

174. Os principais clientes das Partes no Brasil no negócio de licenciamento de canais de TV 

por assinatura encontram-se na tabela abaixo: 

 

Tabela 17. Principais clientes das Partes 

[ACESSO RESTRITO] 

 
 (Observação: A NeoTV é uma associação de pequenas e médias operadoras, em que cada empresa 

firma contratos individuais separados (seguindo o mesmo modelo acordado com a NeoTV) com 

programadores de televisão por assinatura como as Partes. A NeoTV pode ser considerada um dos 

principais clientes de cada uma das Partes quando seus associados são considerados em conjunto.) 

 

VII.2. Considerando a lista de clientes apresentada no item VII.1, indique para os 3 

(três) anos anteriores à operação, em relação aos respectivos faturamentos brutos 

obtidos nos mercados relevantes indicados em V.5, o percentual de representatividade 

de cada um desses clientes no faturamento bruto das partes. 

 

Tabela 18. Faturamento da Discovery | Principais clientes | Em milhões (US$) 

[ACESSO RESTRITO] 

 

175. A WarnerMedia apresenta como Anexo Confidencial da WarnerMedia informações 

sobre o faturamento total por cliente nos últimos três anos (2018 a 2020). 

 

VII.3. Informe o grau de concentração ou a dispersão dos clientes nos mercado(s) 

relevante(s) indicado(s) no item V.5. 

 

176. Em relação à distribuição de canais de TV por assinatura, o nível de concentração no 

mercado a jusante encontra-se detalhado na tabela a seguir: 
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Tabela 19. Principais operadoras de TV por Assinatura no Brasil 

OPERADOR DE TV POR 

ASSINATURA 

ASSINANTES 

(EM MILHARES) 

PARTICIPAÇÃO DE 

MERCADO 

Claro 6,608 47.2% 

Sky 4,117 29.4% 

Oi 1,745 12.5% 

Vivo 1,198 8.6% 

Outros 326 2.3% 

Total 13,994 100% 

Fonte: Anatel (Maio 2021)113  

 

VII.4. Informe, para cada mercado relevante indicado no item V.5, se há segmentação 

de clientes em diferentes grupos, descrevendo as suas respectivas características e 

representatividade no faturamento das partes, e se há discriminação das condições de 

comercialização dos produtos e/ou serviços ofertados entre esses grupos. Caso 

afirmativo, indique tais grupos em ordem decrescente de relevância, e justifique a razão 

econômica da discriminação. 

 

177. Não aplicável.  

 

VII.5. Apresente uma lista descritiva com alguns exemplos de contratos de 

fornecimento recentes com os principais clientes indicados no item VII.1, juntando 

cópia daqueles que sejam relevantes para contextualizar e/ou justificar a resposta do 

item VII.4. 

 

178. A Discovery apresenta como Documento VII.5.A- Confidencial cópias de alguns dos 

contratos com seus clientes mais representativos, atualmente em vigor, relacionados à 

distribuição de TV por assinatura no Brasil. 

 

179. A WarnerMedia apresenta como Documento VII.5.B - Confidencial cópias de alguns 

dos contratos com seus clientes mais representativos, atualmente em vigor, relacionados à 

distribuição de canais de TV por assinatura no Brasil. Uma lista dos contratos apresentados 

é fornecida no Anexo Confidencial da WarnerMedia. 

 

VII.6. Descreva os canais de distribuição e redes de serviços utilizados e/ou disponíveis 

pelas partes, para o atendimento aos clientes indicados no item VII.1, assim como sua 

relevância para as atividades das partes, no(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) no 

item V.5. Informe em que medida a distribuição e os serviços são prestados por 

empresas do mesmo grupo econômico das partes diretamente envolvidas na operação 

e/ou por terceiros. 

VII.7. Indique a importância de contratos de distribuição e serviços exclusivos e outros 

tipos de contratos de longo prazo no(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) no item V.5 

 
113 Vide https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/tv-por-assinatura. 

https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/tv-por-assinatura
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180. O fornecimento dos canais de TV por assinatura das Partes que são objeto de contratos 

de licenciamento entre cada uma das Partes e seus clientes identificados acima é realizada 

pelas próprias Partes105. 

 

VII.8. Informar se as partes estabelecem localmente os preços dos produtos/serviços 

referentes ao(s) respectivo(s) mercado(s) relevante(s) indicados no item V.5 ou se 

possuem estratégia unificada de determinação de preço. 

 

181. Os contratos firmados pelas Partes para a distribuição de TV por assinatura são de 

âmbito nacional. 

 

VII.9. Para cada mercado relevante indicado no item V.5, descreva a relevância de cada 

um dos itens mencionados abaixo e classifique-os de acordo com a escala de 1 a 10 em 

termos de sua importância na definição das preferências do consumidor (em escala 

crescente de importância): a) fidelidade à marca; b) prestação de serviços pré e pós 

venda; c) oferta de uma gama completa de produtos; d) efeitos de rede; e) tempo de 

entrega; f) customização e padronização; g) preço; h) financiamentos e formas de 

pagamento; i) qualidade ou outros fatores que façam distinção entre produtos 

(reputação, tradição etc.); j) outros fatores (especificar). 

 

182. O mercado de distribuição de canais de TV por assinatura é multifacetado e a tabela 

abaixo reflete a percepção das Partes sobre a relevância de cada elemento na definição das 

preferências dos consumidores (para a distribuição de SeAC). 

 

Tabela 20. Preferências dos Consumidores 

FATOR 
RELEVÂNCIA 

(1 A 10) 
JUSTIFICATIVA 

Fidelidade à marca  5 

Geralmente, o conteúdo é mais importante que a marca 

para atrair telespectadores, o que interfere na 

preferência das operadoras por canais que oferecem 

conteúdos de alta qualidade e popularidade.  

Prestação de serviços pré e 

pós venda 
-- Não aplicável.  

Oferta de uma gama completa 

de produtos 
7 Um portfólio amplo é atrativo para as operadoras. 

Efeito de rede  7 

Quanto maior for a audiência, mais valioso é um 

canal - tanto para as operadoras como para os 

anunciantes. 

Tempo de entrega - Não aplicável. 

Customização e padronização - 
Os canais não são personalizados para diferentes 

operadoras. 

Preço 8 
O preço é um elemento chave nas negociações entre 

programadoras e operadoras. 

 
105 Para fins de completude, as Partes destacam que o canal “Warner Channel” da WarnerMedia é distribuído pela OCI 

separadamente dos demais canais da WarnerMedia (Vide item V.5 e Etapa VI acima) 
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FATOR 
RELEVÂNCIA 

(1 A 10) 
JUSTIFICATIVA 

Financiamento e formas de 

pagamento 
6 

As operadoras geralmente exigem termos e condições 

de pagamento que se ajustem ao seu fluxo de caixa 

(face ao recebimento de pagamento dos assinantes). 

Qualidade ou outros fatores 

que façam distinção entre 

produtos (reputação, tradição, 

etc.) 

9 

O conteúdo que atrai o interesse dos telespectadores é 

um elemento chave para o sucesso de um canal. Desse 

modo, as operadoras têm grande preferência pelos 

canais que oferecem conteúdos de alta qualidade e 

populares. 

Outros fatores (especificar) - Não aplicável 

 

 

VII.10. Descreva a relevância dos custos de transferência (switching costs) para os 

clientes das partes no(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) no item V.5 

 

183. Não há custos relevantes de transferência.  

 

 

*  *  * 

*  * 
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ETAPA VIII – ANÁLISE DE PODER DE MONOPSÔNIO 

 
As Partes apresentam as informações solicitadas nesta seção apenas para o mercado de distribuição 

de canais de TV por assinatura que, sob certos cenários, não se qualificaria para o procedimento 

sumário, de acordo com a Resolução nº 2/2012 do CADE. As Partes apresentam as respostas abaixo 

levando em consideração canais de TV por assinatura em geral, mas se colocam a disposição para 

fornecer informações sobre gêneros específicos de canais caso seja considerado necessário pelo 

CADE. 

 

VIII.1. Para cada mercado relevante indicado no item V.5, identifique os 5 (cinco) 

maiores fornecedores independentes das partes, nos últimos 3 (três) anos. 

VIII.2. Indique o nome, endereço, números de telefone e fax, e sítio eletrônico para 

cada um desses fornecedores. 

 

184. O principal elemento para um canal de TV por assinatura é a oferta de conteúdo atrativo. 

Como discutido nas Etapas V e VI acima, o conteúdo pode ser produzido internamente ou 

adquirido de terceiros fornecedores de conteúdo. A Discovery apresenta na tabela abaixo 

uma lista dos cinco maiores fornecedores independentes de conteúdo para seus canais de TV 

por assinatura. 

 

Tabela 21. Discovery| Principais fornecedores 

[ACESSO RESTRITO] 

 

185. A WarnerMedia apresenta como Anexo Confidencial da WarnerMedia informações 

sobre seus principais fornecedores independentes de conteúdo. 

 

VIII.3. Informe, para cada mercado relevante indicado no item V.5, se há segmentação 

de fornecedores em diferentes grupos, e se há discriminação das condições de aquisição 

dos produtos e/ou serviços demandados entre esses grupos. Caso afirmativo, indique 

tais grupos em ordem decrescente de relevância e explique a razão econômica da 

discriminação. 

 

186. Não se aplica a nenhum dos mercados sob análise.115  

 

VIII.4. Apresente uma lista descritiva com alguns exemplos de contratos de 

fornecimento recentes com os principais fornecedores indicados no item VIII.1, 

juntando cópia daqueles que sejam relevantes para contextualizar e/ou justificar a 

resposta do item VIII.3. 

 
115Apenas para fins de completude, as Partes ressaltam que existe uma distinção relevante entre fornecedores quando se 

trata do cumprimento das cotas de conteúdo local aplicáveis aos canais de TV por assinatura distribuídos no SeAC, uma 

vez que essas cotas só podem ser cumpridas com conteúdo adquirido das chamadas "produtoras brasileiras independentes" 

que atendam aos limites aplicáveis estabelecidos na legislação. No entanto, isto não é algo específico das Partes, pois as 

regras de cotas se aplicam igualmente a todos os canais distribuídos no Brasil. 
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187. Conforme resposta aos itens VIII.1 e VIII.2 acima, as Partes respeitosamente solicitam 

a dispensa da obrigação de fornecer detalhes sobre seus acordos de fornecimento, mas 

permanecem à disposição do CADE para fazê-lo, se considerado necessário. 

 

VIII.5. Descreva a relevância dos custos de transferência (switching costs) para os 

fornecedores das partes no(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) no item V.5. 

VIII.6. Informe, para cada mercado relevante indicado no item V.5, os clientes 

alternativos disponíveis para esses fornecedores. 

VIII.7. Informe, para cada mercado relevante indicado no item V.5, os canais 

alternativos disponíveis para esses fornecedores. 

 

188. Não há custos relevantes de transferência para fornecedores independentes de conteúdo 

audiovisual. No mesmo sentido, não há escassez de clientes alternativos para fornecedores 

independentes de conteúdo audiovisual atrativo. Os canais de TV aberta, canais de TV por 

assinatura e plataformas de streaming possuem grande demanda de conteúdo (vide item V.5 

acima). Além disso, os produtores de conteúdo também podem distribuir seu conteúdo 

diretamente aos consumidores através da Internet. 

 

VIII.8. Caso considere que haja poder compensatório por parte dos fornecedores, no(s) 

mercado(s) relevante(s) indicado(s) no item V.5, informe a magnitude desse poder. 

Identifique a forma como esse poder é exercido, bem como quais fornecedores teriam 

esse poder compensatório atualmente. 

 

189. O poder compensatório dos fornecedores de conteúdo está relacionado à atratividade de 

seu conteúdo para o público. Se o conteúdo for atrativo, o produtor do conteúdo estará 

melhor posicionado para negociar o contrato de licenciamento (com canais de TV aberta, 

canais de TV por assinatura, plataformas de streaming, etc.). 

 

 

*  *  * 

*  *  
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ETAPA IX – ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE ENTRADA E RIVALIDADE 

 

As Partes apresentam as informações solicitadas nesta seção apenas para o mercado de distribuição 

de canais de TV por assinatura que, sob certos cenários, não se qualificaria para o procedimento 

sumário, de acordo com a Resolução nº 2/2012 do CADE. As Partes apresentam as respostas abaixo 

levando em consideração canais de TV por assinatura em geral, mas se colocam a disposição para 

fornecer informações sobre gêneros específicos de canais caso seja considerado necessário pelo 

CADE. 

 

IX.1. Considerando o(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) no item V.5, indique a 

existência de quaisquer barreiras legais ou regulamentares à entrada. 

 

190. Não há barreiras legais ou regulatórias significativas para o ingresso no mercado de 

licenciamento para distribuição de canais de TV por assinatura no Brasil. Obviamente, os 

requisitos legais aplicáveis para operar validamente no Brasil não devem ser considerados 

como uma "barreira" para entrar no mercado. 

 

IX.2. Considerando o(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) no item V.5, indique a 

existência de barreiras relativas ao acesso a insumos ou infra-estruturas ou, ainda, a 

necessidade de possuir experiência comprovada ou acesso a mão de obra especializada. 

 

191. O principal elemento para um canal de TV por assinatura é a atratividade do conteúdo, 

que não deve ser interpretado como uma barreira para entrar ou operar neste mercado. A 

atratividade do conteúdo é muito volátil e depende largamente das circunstâncias de cada 

caso; o sucesso de um programa específico não está diretamente relacionado com o tamanho 

do concorrente. O conteúdo pode ser adquirido por programadores novos ou já existentes de 

canais de TV por assinatura de fornecedores de conteúdo locais e estrangeiros, pequenos e 

grandes, independentes ou não, caso não seja produzido internamente. 

 

IX.3. Considerando o(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) no item V.5, indique a 

existência de quaisquer restrições criadas pela existência de patentes, de “know how”, 

e de outros direitos de propriedade intelectual, bem como quaisquer restrições criadas 

pela concessão de licenças relativas a tais direitos. 

IX.4. Considerando o(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) no item V.5, informe se 

cada uma das partes é titular, licenciada ou licenciante de patentes, de “know how” e 

de outros direitos. 

 

192. Embora o conteúdo audiovisual seja protegido por direitos autorais, isto não deve ser 

interpretado como uma barreira à cadeia de valor da indústria. Novos conteúdos estão sendo 

desenvolvidos continuamente, e não há patentes, know-how ou outros direitos de propriedade 

intelectual que possam ser vistos como restrições ou barreiras relevantes ao negócio de 

licenciamento para distribuição de canais de TV por assinatura. 
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IX.5. Considerando o(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) no item V.5, informe a 

importância de economias de escala e/ou de escopo para a produção, distribuição e/ou 

comercialização dos respectivos produtos e/ou serviços. 

 

193. Nas negociações com operadoras de SeAC para a distribuição de canais de TV por 

assinatura, a natureza e a qualidade do conteúdo oferecido são os elementos mais 

importantes a serem levados em conta.  Players locais independentes e estrangeiros são 

capazes de competir efetivamente. 

 

IX.6. Considerando o(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) no item V.5, informe a 

existência de custos irrecuperáveis, destacando a sua relevância. 

 

194. Os principais custos associados aos canais referem-se, essencialmente, ao conteúdo 

transmitido em cada canal, que pode ser produzido internamente, encomendado ou 

licenciado por terceiros. Existem também, particularmente no âmbito do SeAC, custos 

operacionais associados à transmissão para operadoras de TV por assinatura (custos de 

infraestrutura técnica e de distribuição). 

 

IX.7. Considerando o(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) no item V.5, informe a 

existência de barreiras derivadas da preferência dos consumidores em termos de 

lealdade à marca e diferenciação dos produtos e/ou serviços. 

 

195. Na opinião das Partes, o principal elemento para o sucesso na indústria audiovisual em 

geral, inclusive na distribuição de canais de TV por assinatura é a atratividade do conteúdo, 

que pode ser produzido internamente ou adquirido de terceiros. Todos os outros elementos 

são, em última instância, secundários, o que não significa que eles não têm importância, mas 

apenas que eles não são suficientes na hipótese de queda de qualidade. É por isso que os 

novos entrantes no negócio de produção, programação e distribuição de conteúdo para 

entretenimento doméstico (como foi o caso da Netflix e Amazon Prime Video há alguns 

anos, apenas para citar dois exemplos) são capazes de crescer rapidamente mesmo sem 

qualquer "fidelidade à marca" anterior e atributos similares. Como a atratividade do 

conteúdo é fundamental, se a qualidade do conteúdo cair, os usuários podem facilmente 

cancelar a assinatura e experimentar um novo serviço, o que é facilitado por promoções de 

testes gratuitos e pelos baixos custos de transferência. 

 

IX.8. Para cada mercado relevante indicado no item V.5, apresente a escala mínima 

viável para um entrante que possa ser considerado como rival efetivo das partes, em 

termos de valor (faturamento bruto) e de volume de vendas. Obs. 1: Considerar tanto 

entrantes que já possuem ativos e expertise suficientes (por exemplo, uma empresa 

multinacional ou que atue em mercados geográficos distintos) quanto novos entrantes; 

Obs. 2: Caso seja necessária uma entrada integrada (concomitantemente nos mercados 
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à jusante e a montante), apresentar as estimativas considerando essa hipótese de 

entrada. 

 

196. A escala pode ajudar a diluir alguns custos fixos. As Partes não dispõem de informações 

sobre uma escala mínima viável dado que há players de diversos portes atuando nesse 

mercado. 

 

IX.9. Considerando as informações prestadas nos itens IX.8, para cada mercado 

relevante indicado no item V.5, informar o tempo necessário para se efetivar uma 

entrada completa, desde a fase de planejamento até o início das atividades do entrante. 

 

197. Em geral, há duas fases para lançar um canal de televisão por assinatura para 

distribuição:  

 

Fase 1: Licenciamento/produção de conteúdo, grade de programação, registro na 

Ancine e, no caso da distribuição de SeAC, disponibilização do canal em um satélite. 

Fase 2: Negociação e distribuição para operadoras de canais de TV por assinatura 

(ou outros, nos casos de streaming). 

 

198. O tempo necessário para a conclusão dessas duas fases e a entrada de um novo entrante 

no mercado não excede 24 meses, mas pode variar substancialmente, caso a caso, 

dependendo de vários fatores (se o canal já existe no exterior; interesse gerado pelo conteúdo 

do canal; termos e condições financeiras oferecidas às operadoras; forma de distribuição 

(SeAC vs. streaming), cenário macroeconômico do momento, condições gerais de mercado, 

etc. 

 

199. O tempo de entrada para plataformas de streaming é, certamente, muito mais curto, 

especialmente nos casos em que o serviço é fornecido DTC, pois o principal, neste caso, é 

apenas o conteúdo e o aplicativo do serviço (software) - que pode ser facilmente adquirido 

de fornecedores de software. 

 

IX.10. Apresente, para cada mercado relevante indicado no item V.5, para os últimos 5 

cinco anos: a) uma estimativa da capacidade produtiva total do mercado; b) a proporção 

dessa capacidade correspondente a cada uma das partes; c) as respectivas taxas de 

utilização das capacidades; d) o nível de capacidade ociosa (absoluto e em termos 

percentuais); e) a localização e a capacidade das unidades de produção de cada uma 

das partes. 

 

200. Não aplicável.  
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IX.11. Informe em que medida esse entrante poderia, frente a uma elevação (de 5 a 

10%, por exemplo) dos preços em cada mercado relevante indicado no item V.5, 

capturar parcela suficientemente alta (pelo menos 5%) dos incumbentes desses 

mercados. 

 

201. A TV por assinatura tradicional e os serviços de streaming são sensíveis ao preço. A 

este respeito, os novos entrantes (desde que produzam ou obtenham de terceiros conteúdos 

atraentes ao público) provavelmente capturariam parcelas de mercado suficientemente altas 

no caso de aumentos de preços por parte dos incumbentes, sem a contrapartida de um novo 

elemento de diferenciação significativo. Exemplo concreto deste fato é o crescimento de 

players como Netflix e Amazon, que capturaram participações de mercado significativas em 

todo o mundo ao combinar conteúdo atraente com preços baixos. 

 

IX.12. Descreva a fase em que se encontra(m) o(s) mercado(s) relevante(s) definido(s) 

no item V.5 a partir de uma análise das perspectivas do mercado: início, expansão, 

maturidade, ou declínio. 

 

202. Conforme discutido na resposta ao item V.5 acima, a indústria audiovisual está passando 

por grandes transformações provocadas por novas formas de distribuição de conteúdo (por 

exemplo, diferentes modelos de negócios de streaming). Como resultado, a indústria 

audiovisual está se expandindo em taxas aceleradas, tanto no Brasil quanto no exterior, uma 

vez que a oferta, a demanda e os investimentos em novos conteúdos são altos. 

 

IX.13. Nos últimos 5 (cinco) anos, indique se houve alguma entrada significativa em 

algum(ns) mercado(s) relevante(s) indicado(s) no item V.5. Em caso afirmativo, 10 

identifique esses novos participantes, fornecendo o nome, endereço completo, números 

de telefone e fax, sítio eletrônico. 

 

203. A tabela abaixo fornece informações sobre entradas bem-sucedidas no mercado de 

distribuição de canais de TV por assinatura no Brasil nos últimos cinco anos: 

 

Tabela 22. Novos entrantes 

CANAL SEGMENTO ENTRADA DADOS DE CONTATO 

Sabor e Arte Variedades 2021 

Afiliação: Newco Programadora e Produtora de 

Comunicação Ltda. 

Endereço: Rua Carlos Cyrillo Jr., 92, 4º andar, Sala 02, 

CEP: 05614-000 - São Paulo/SP. 

Telefone: + 55 (11) 5086-3200 | + 55 11 5086-3200 

Site: https://saborearte.band.uol.com.br 

Gulli Brasil Infantil 2020 

Afiliação: Jeunesse TV SAS  

Endereço: 89 Avenue Charles De Gaulle, 92200, 

Neuilly-Sur-Seine, França. 

Telefone:  +33 01 73 28 70 02 

https://saborearte.band.uol.com.br/
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CANAL SEGMENTO ENTRADA DADOS DE CONTATO 

Site: https://www.gulli.fr | https://gulli.com.br 

Trace Brazuca Variedades 2020 

Afiliação: Trace Brasil Entretenimento Ltda. 

Endereço: Rua Teodoro Sampaio, 1609, CEP: 05405-

150 - São Paulo/SP. 

Telefone: + 55 (11) 8953-0001 

Site: https://br.trace.company/atividades/televisao/trace-

brazuca/ 

CNN Brasil 
Canais de 

Notícias 
2020 

Afiliação: Novus Midia 

Endereço: Av. Paulista, 1374, CEP: 01310-100 - São 

Paulo/SP. 

Site: https://www.cnnbrasil.com.br/ 

Smithsonian 

Channel 

Canais de 

Variedades 
2019 

Afiliação: Astarte Produtora Ltda. 

Endereço: Av. Rebouças, 1585, 1º andar, Sala G, CEP: 

05401-250 - São Paulo/SP.  

Telefone: + 55 (11) 3131-4064 

Site: https://www.smithsonianchannel.com.br/home 

Gloobinho 
Canais 

Infantis 
2017 

Afiliação: Globo Participação e Comunicações S.A. 

Endereço: Rua Lopes Quintas, 303, CEP: 22.460-901 - 

Rio de Janeiro/RJ. 

Telefone: + 55 (21) 2155-4551 / + 55 (21) 2155-4552 

Site: http://canaisglobosat.globo.com 

NetGeo Kids 
Canais 

Infantis 
2017 

Afiliação: TFCF Latin America Channels do Brasil Ltda. 

Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek 1909, 3º 

e 4º andares, Torre Sul, CEP: 04543-907 - São Paulo/SP 

Telefone:  + 55 (11) 3055-2000 

Site: https://www.nationalgeographicbrasil.com 

 

IX.14. Na ocorrência de novas entradas, conforme item IX.13, apresente uma estimativa 

das atuais participações de mercado de cada entrante. 

 

204. O único canal incluído na Tabela acima que foi contemplado na classificação IBOPE 

2020 disponível para as Partes é a CNN Brasil (0-10% do mercado geral). 

 

IX.15. Avalie a facilidade de saída do(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) no item 

V.5, quantificando-a na medida do possível. Apresente exemplos de saídas ocorridas 

nos mercados identificados nos últimos 5 anos. 

 

205. Além das exigências regulatórias, não há barreiras significativas para a saída do 

mercado, pois qualquer canal de televisão por assinatura pode ser descontinuado a critério 

do seu proprietário. Exemplos de saídas recentes incluem a “Discovery Civilization” (2019) 

e o “Esporte Interativo” da WarnerMedia (2018). 

 

IX.16. Caso alguma das partes tenha entrado em algum(ns) mercado(s) relevante(s) 

indicado(s) no item V.5, nos últimos cinco anos, forneça uma análise das barreiras à 

https://www.gulli.fr/
https://gulli.com.br/
https://br.trace.company/atividades/televisao/trace-brazuca/
https://br.trace.company/atividades/televisao/trace-brazuca/
https://www.cnnbrasil.com.br/
https://www.smithsonianchannel.com.br/home
http://canaisglobosat.globo.com/
https://www.nationalgeographicbrasil.com/
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entrada com que se deparou e quantifique os custos dessa entrada (não exclusivamente 

em termos do montante investido e da escala de produção). 

 

206. Não aplicável.  

 

IX.17. Indique a natureza e o grau da integração vertical de cada uma das partes em 

comparação com os seus maiores concorrentes no Brasil. 

 

207. Desconsiderando a atual vinculação da WarnerMedia à AT&T/Sky Brasil (que 

deixará de existir, como resultado da Operação Proposta, assim como a alienação paralela 

da Vrio/DirecTV pela AT&T)116, o grau de integração vertical das Partes na produção, 

programação e distribuição de conteúdo para TV e outros agregadores não é específico do 

ato de concentração e é semelhante ao grau de integração vertical de todos os outros grandes 

players no Brasil (Globo, Disney, Viacom CBS, etc.), na medida em que (a) todos eles 

operam tanto como produtores de conteúdo quanto como programadores de conteúdo, (b) 

nenhum deles possui ou opera um serviço de distribuição de SeAC, e (c) embora em graus 

variados, todos eles estão envolvidos (ou anunciaram planos de se envolverem) com os 

serviços de produtos de streaming OTT. Os principais players locais (Globo, Band, etc.) têm 

um nível adicional de verticalização no Brasil (que as Partes, por sua vez, não têm), pois 

todos eles são proprietários e operam canais abertos (uma atividade vetada aos players 

estrangeiros). 

 

IX.18. Caso existentes, e considerando o(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) no item 

V.5, liste e descreva os acordos mais importantes entre as partes e seus concorrentes, 

tais como: a) de concessão de licenças ou patentes; b) de compartilhamento de ativos; 

c) de produção conjunta; d) de distribuição; e) de fornecimento a longo prazo; f) de 

intercâmbio de informações; g) de P&D; h) outros. 

 

208. Como é de praxe nesta indústria, as Partes podem licenciar conteúdo de/para outros 

players do mercado (como produtores de conteúdo de terceiros, canais de TV aberta, 

plataformas de streaming, etc.). Não existem contratos desse tipo no Brasil envolvendo as 

Partes que sejam de particular relevância para a avaliação da Operação Proposta aqui 

apresentada106. 

 

IX.19. Informe o grau de rivalidade existente no(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) 

no item V.5, discorrendo sobre as principais estratégias utilizadas pelas partes e por 

seus principais concorrentes. 

 

209. Vide item V.5 acima.  

 
116 Vide item V.3 acima. 
106 [CONFIDENCIAL]. 
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IX.20. Indique se os produtos/marcas/serviços ofertados pelas partes compartilham 

estruturas de comercialização ou de logística, informando a extensão e a importância 

desse compartilhamento. 

 

210. Não se aplica a nenhum dos mercados sob análise.  

 

IX.21. Informe se os produtos e/ou serviços ofertados pelas partes, no(s) mercado(s) 

relevante(s) indicado(s) no item V.5, podem ser classificados por grau de relevância 

(por exemplo, marca “premium” e marca “franja”). 

 

211. Não aplicável, embora muitas vezes seja feita uma distinção entre canais “premium” 

e “básicos” no segmento Filmes e Séries Básicos – vide a segmentação de todos os canais 

licenciados pelas Partes no Brasil acima. 

 

 

*  *  * 

*  * 
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ETAPA X – ANÁLISE DE PODER COORDENADO 

 
As Partes apresentam as informações solicitadas nesta seção apenas para o mercado de distribuição 

de canais de TV por assinatura que, sob certos cenários, não se qualificaria para o procedimento 

sumário, de acordo com a Resolução nº 2/2012 do CADE. As Partes apresentam as respostas abaixo 

levando em consideração canais de TV por assinatura em geral, mas se colocam a disposição para 

fornecer informações sobre gêneros específicos de canais caso seja considerado necessário pelo 

CADE. 

 

X.1. Identifique e analise cada um do(s) mercado(s) relevante(s) indicado(s) no item V.5 

tendo em vista as seguintes questões:  

 

212. Não há riscos significativos de coordenação no mercado de licenciamento para 

distribuição de canais de TV por assinatura. 

 

(1) Há poucas empresas no(s) mercado(s) relevante(s)? 

213.  De acordo com a Ancine117, há mais de 200 canais de TV por assinatura disponíveis no 

Brasil, que, por sua vez, são programados por mais de 50 empresas. Estas empresas 

pertencem a diferentes grupos - incluindo locais e estrangeiros, grandes e pequenos, 

independentes ou não.  Vide a resposta ao item VI.4 acima para estimativas de participação 

de mercado dos principais players nos últimos cinco anos (2016 a 2020). 

 

(2) Os produtos e/ou serviços, em cada mercado relevante, são homogêneos? 

214. Todos os canais de TV por assinatura e serviços de streaming, ainda que submetidos 

a diferentes regimes regulatórios, competem em última instância uns contra os outros, sendo 

a atratividade do conteúdo licenciado o fator-chave para o sucesso.   

 

(3) As estruturas de custo das empresas em cada mercado relevante são similares?  

215. Os custos operacionais geralmente cobrem as mesmas áreas funcionais e variam 

principalmente em função do tamanho de cada concorrente do mercado. 

 

(4) As fontes de insumos, matérias-primas, parte e componentes são comuns a todos os 

produtores? 

216. O principal insumo para este mercado é o conteúdo audiovisual, que está amplamente 

disponível em várias fontes (produtores/titulares de direitos autorais) no mundo todo. 

 

(5) Existem informações do(s) mercado(s) relevante(s), tais como preços e quantidades 

ofertadas, estão disponíveis facilmente a todos os seus participantes? 

217.  Não. Os termos e condições de fornecimento de canais de TV por assinatura são 

confidenciais. 

 

 
117 Vide: https://oca.ancine.gov.br/televisao. 

https://oca.ancine.gov.br/televisao
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(6) Existem relações comerciais e patrimoniais entre as partes e os concorrentes nos 

mercados relevantes envolvidos que sejam pré-existentes à operação (via holdings, 

propriedade cruzada, joint ventures etc.)? 

218.  As Partes não possuem, no Brasil, relações nos moldes supracitados.  

 

(7) As partes já foram, ou estão sendo, atualmente, acusadas de cartel no Brasil, ou no 

exterior? Caso afirmativo, informar se houve condenação, bem como detalhes dos 

respectivos processos administrativos; 

219.  As Partes não possuem conhecimento de qualquer acusação de cartel relacionada à 

distribuição de canais de TV por assinatura no Brasil ou no exterior que recaia sobre elas ou 

suas afiliadas.  

 

(8) As condições de demanda e oferta no(s) mercado(s) relevante(s) podem ser 

consideradas estáveis? É baixo o nível de inovação, lançamento de novos produtos e 

atributos, complexidade do mercado etc.? 

220.  O setor audiovisual é dinâmico e está sujeito a rápidas mudanças, catalisadas por 

desenvolvimentos tecnológicos e hábitos de consumo em rápida evolução. A implementação 

de conexões de internet cada vez mais rápidas (tanto para uso doméstico, quanto para 

utilização externa), a maior facilidade de distribuição de conteúdo e a proliferação de 

dispositivos de visualização têm levado à entrada de novos players, ao crescimento 

significativo do conteúdo disponível para os telespectadores e ao aumento da concorrência, 

tanto no Brasil quanto no exterior. 

 

(9) As ordens de compra desses produtos ou serviços são frequentes e/ou pequenas? 

221.  Não há informação disponível ao público sobre acordos de fornecimento de canais para 

operadoras de SeAC. Com base na experiência das Partes, os acordos de licenciamento são 

negociados caso a caso. 

 

(10) Algumas das empresas incluídas no(s) mercado(s) relevante(s) afetado(s) pela 

operação são rivais também em outros mercados? 

222. Sim, os principais concorrentes das Partes no mercado de licenciamento para 

distribuição de canais de TV por assinatura (Globo, Disney, Viacom CBS, etc.) estão 

geralmente associados a grandes empresas de comunicação, com operações em vários 

segmentos da indústria audiovisual em graus variáveis. 

 

(11) O(s) mercado(s) relevante(s) é (são) caracterizado(s) por estruturas verticalizadas? 

As partes possuem estrutura verticalizada? 

223.  A produção, programação e distribuição de conteúdo audiovisual para TV e streaming 

(com exceção da distribuição de SeAC, que é restrita aos operadores de telecomunicações 

pela legislação aplicável) são atividades cada vez mais verticalizadas se considerados os 

principais concorrentes da indústria (Globo, Disney, Viacom CBS, etc.), incluindo as Partes 

(ainda que, no tocante ao Brasil, a Discovery opere o Discovery Kids Plus e o Golf TV, que 

têm uma participação de mercado imaterial para fins da Operação Proposta, - conforme item 
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V.3 acima). No entanto, tal ponto nunca foi objeto de análise antitruste e nunca foi levantado 

a existência de preocupações concorrenciais ou de potencial para tanto.  

 

X.2. Explique de que forma a operação pode alterar as condições elencadas no item X.1 

 

224. A Operação Proposta não altera as condições listadas acima para nenhum dos mercados 

relevantes 

 

 

*  *  * 

*  * 
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ETAPA XI – CONTRAFACTUAL 

 

XI.1. Descreva a provável configuração futura do(s) mercado(s) relevante(s) 

indicado(s) no item V.5, em termos concorrenciais, caso a presente operação não 

ocorresse por algum motivo. 

 

225.  Caso a Operação Proposta não ocorresse, não haveria mudanças no cenário 

concorrencial dos mercados afetados no Brasil: as Partes continuariam a competir entre si e 

com outros rivais tanto no país quanto no mundo; contudo, os clientes perderiam as sinergias 

criadas pela união de suas soluções, conforme detalhado acima. 

 

226. Além disso, a Operação Proposta elimina a integração vertical entre a WarnerMedia e o 

negócio de distribuição da AT&T (Sky Brasil)22. Conforme explicado acima, a 

WarnerMedia será separada da AT&T e combinada com a Discovery, deixando de ter 

qualquer relação societária com a AT&T e, consequentemente, com Sky Brasil23. 

 

*  *  * 

*  * 

 
22 Tal verticalização foi analisada pelo CADE no âmbito do Ato de Concentração AT&T/Time Warner (Processo nº. 

08700.001390/2017-14). 
23 Ainda, conforme mencionado acima, as Partes destacam que em 21 de julho de 2021, a AT&T anunciou a venda proposta 

das operações da Vrio (incluindo a Sky Brasil) ao Grupo Werthein (https://about.att.com/story/2021/vrio.html). As 

empresas esperam fechar a operação no começo de 2022. Essa negociação é separada da Operação Proposta, mas de 

qualquer modo eliminaria completamente as relações societárias entre a WarnerMedia e a Sky Brasil. 

https://about.att.com/story/2021/vrio.html
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ETAPA XII – OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

XII.1. Apresente quaisquer outros comentários ou informações que julgue relevantes 

para a análise da presente operação. 

 

Aprovação sem restrições 

227.  Pelas razões acima expostas, as Partes acreditam que a Operação Proposta deve ser 

prontamente aprovada sem restrições, uma vez que não resultará na criação ou 

fortalecimento de posição dominante e tampouco ensejará o fechamento de mercados.  

 

Acesso Restrito 

228.  De acordo com o pedido de acesso restrito formulado na petição de encaminhamento 

do presente Ato de Concentração, as informações destacadas em cinza na versão de acesso 

restrito deste formulário e em seus anexos, devem ser devidamente mantidas como tal, 

conforme previsto no art. 52 da Resolução CADE nº 22/2019.  

 

229.  Esclarece-se que, de acordo com o art. 54 da Resolução CADE nº 22/2019, a única 

diferença entre a versão pública e a de acesso restrito do presente formulário é a omissão, na 

versão pública, das informações destacadas em cinza na versão de acesso restrito.  

 

Outras Formalidades 

230. Conforme exigido no art. 110, §3º e pelo art. 44 §1 do Regimento Interno do CADE, 

cada uma das Partes declara quanto a si que (i) todas as informações apresentadas são, ao 

que é de seu conhecimento, verdadeiras e corretas quanto a si próprias; (ii) todos os 

documentos e cópias de documentos anexos à presente notificação são autênticos ou cópias 

fiéis de suas versões originais; e (iii) todas as estimativas a respeito de cada uma dos 

Requerentes sobre si próprias foram feitas de boa-fé, de acordo com as melhores 

informações disponíveis à época da presente notificação. 

 

De São Paulo para Brasília, 9 de setembro de 2021. 

 

 

*  *  * 

*  * 

  

 


