
O jeito é vencer a estagnação da base 
 
Anunciantes concordam que só aumentando o número de assinantes será possível destinar 
mais verba ao meio 
 
 
É voz comum nas agências de publicidade e entre os anunciantes que a relação com a TV por 
assinatura melhora a cada dia. Mesmo diante da estagnação da base de assinantes, exis tem 
boas expectativas em rela ção à essa mídia. "Não duvido do sucesso dessa indústria", diz o 
diretor de mídia da DPZ, Flávio Rezende. Para ele, ainda há muito o que abraçar nas classe A e 
B, mas para isso são necessários boa logística e bom trabalho de marketing. "O meio tem 
trabalhado pouco o assinante potencial", diz. No entanto, o meio não perdeu de vista a 
necessidade de atualização tecnológica e também investimentos em programação nacional. 
"Acredito que A TV paga sempre investiu em talentos do mercado, apostou em boas equipes 
comerciais e hoje tem alguns dos melhores profis sionais", afirma Rezende. 
 
O executivo da DPZ destaca a atuação da MTV, que mesmo não sendo um canal de TV por 
assinatura, está no nicho e se apresenta como verdadeiro case de sucesso do mercado 
publicitário. "Os profissionais são muito competentes e usam de uma flexibilidade que a TV 
aberta não pode usar. São mais criativos", sublinha Rezende.  
 
De acordo com o vice-presidente de mídia da Fischer América, Cláudio Venâncio, o leque de 
ofertas da TV por assinatura é muito amplo, mas já é possível identificar programas de grande 
sucesso, como o Saia Justa, do GNT/Globosat. "Trata-se de um meio que fala com as classes A 
e B e a cada dia percebemos uma afinação maior com este target", diz. Segundo Venâncio, a 
desvantagem está no volume excessivo de canais, o que gera baixa audiência e muita 
pulverização. 
 
Em um paralelo da TV paga com o meio impresso nacional, Venâncio salienta que há qualidade 
das publicações mesmo não existindo um grande mercado leitor no País. Ele diz que a 
televisão por assinatura ainda tem de aprimorar e defender investimentos em pesquisas que 
mostrem sua eficiência para o mercado publicitário. "Vejo programas internacionais nos quais 
os brasileiros são vistos como 'cucarachos'. Imagine que mostra ram o Carnaval do Brasil com 
ritmo de salsa", comenta. Venâncio continua: "Quero ver programas no meu idioma. Nós não 
somos pan-regionais, somos de cultura brasileira e língua portuguesa".  
 
Quanto à chegada no mercado nacional do t-commerce e do PVR — que permite a gravação de 
cerca de 60 horas de programação para serem assistidas no momento em que o telespectador 
desejar —, o vice-presidente da Fischer diz que viu os equipamentos há cinco anos. "Na época 
o PVR foi apelidado de máquina do diabo porque transformava o famoso jornal americano 60 
Minutes em um programa de 45 minutos, depois de eliminar os comerciais. Mas isso não 
cresceu nos EUA", comenta. Para Venâncio, estas novidades por enquanto vão ficar 
concentradas em pessoas que gostam muito de altas tecno-logias e de se relacionar com o 
mercado através delas. 
 
António Toledano, diretor de mídia da Grey, acredita que o que mais impulsionou as relações 
da TV por assinatura com o mercado publicitário foi a oferta de formatos diferenciados. "Isso 
estimula o descobrimento e a experimentação de novas formas de abordagem com o público", 
afirma. No entanto, ele pondera que a qualificação do público de TV paga entra apenas na 
contrapartida da cobertura e que para estender o serviço à classe C o meio teria de dispor de 
um mix de canais específico para isso. 
 
Toledano destaca que muitos produtos que antes apenas investiam em publicidade para 
revistas hoje destinam boa parte das verbas para a TV paga, que, por sua vez, deixou de ter 
papel complementar no planejamento e passou a compor as estratégias de veiculação de 
campanhas. 
 
O gerente de propaganda e web marketing da Volkswagen do Brasil, Sérgio Szmoisz, acha que 
os investimentos publicitários da montadora em TV por assinatura vêm aumentando desde 
1998. De 2001 a 2003, o incremento dos recursos foi de 70% e a projeção é de que esse 
montante seja dobrado neste ano, sem que seja desviado dinheiro de outras mídias. A escolha 
não é por canais, mas por programas que alinhem o conteúdo aos produtos. Bom exemplo foi 



a cobertura do surfe pelo AXN patrocinado pela Saveiro. "Também anunciamos nos canais 
Sony, Warner, TNT e People+Arts", diz. O lançamento do carro Fox, por exemplo, foi veiculado 
nos breaks do programa Minha Casa, Sua Casa, do People+Arts, entre atrações de outros 
canais. 
 
De acordo com Szmoisz, não faz muito tempo diversas empresas de TV por assinatura, sejam 
canais, operadoras ou programadoras, não tinham conhecimento pleno sobre suas grades, 
com exceção da Globosat. "A maioria dependia do que Miami enviava. Com a entrada de 
produções nacionais na programação, a flexibilidade aumentou. Além disso, as equipes de 
vendas têm mais conhecimentos sobre as grades e oferecem soluções para as demandas dos 
anunciantes", avalia. No entanto, o gerente da Volkswagen salienta que a estagnação da base 
de assinantes continua sendo um problema a ser superado pela indústria. 
 
Para o diretor de marketing corporativo do Grupo Telefónica, Luiz Pimentel, seus investimentos 
publicitários em TV paga têm grande importância porque esse meio oferece penetração 
relevante nas classes mais altas. Os produtos veiculados são Terra, Speedy e o Super 15, além 
de produtos de valor agregado como o Detecta, serviço despertador e o i-Telefôni-ca. Todos 
são destinados às classes de maior poder aquisitivo. Em razão de sua ainda baixa penetra ção, 
o meio recebe entre 5% e 7% das verbas publicitárias do grupo em que atua. Para 2004, a 
Telefónica já renovou o patrocínio no pacote de futebol do Sportv, com o Super 15, na série 
Friends, do Warner Channel, com o Terra, e Big Brother Brasil no Multishow, com Speedy, fora 
outras ações esporádicas. Pimentel é outro que destaca a estagnação da base de assinantes 
como o principal empecilho para o desenvolvimento do meio, pois se houvesse uma cobertura 
maior os investimentos também cresceriam. 
 
O diretor acredita que a chegada do t-commerce mostra-se interessante para a Telefónica, 
porque a empresa já conta com vendas de produtos por telefone e Internet. "Podemos fazer 
promoções customizadas", sugere. 
 
Especialmente para TV paga 
A produtora Estação 8 tem focado o trabalho cada vez mais na TV por assinatura e 
desenvolvido projetos diferenciados que agregam qualidade às peças publicitárias. "Existe uma 
tendência de produção nacional e acreditamos que a publicidade específica para o meio tende 
a crescer", diz a sócia-executiva da empresa, Sandra Jonas. A Estação 8 no momento trabalha 
em proje tos para o departamento comercial da Globosat e negocia contratos com Fox e 
Discovery. "Tentamos interpretar com fidelidade as necessidades dos clientes das agências", 
diz. 
 
No fim de janeiro entrou no ar o programete do Frontline, um antipulgas de uso veterinário. 
Além de expor as qualidades do produto, o filme apresenta dicas de cuidados com pets no 
verão. De acordo com Sandra, o telespectador de TV paga utiliza mais a pos-sibilidade de 
zapear e somente com peças publicitárias diferenciadas é possível segurá-lo nos canais. Para a 
Fox, a Estação 8 criou produções com temas relacionados à moda que devem ser veiculadas 
nos intervalos. "Fazemos comerciais sustentados por prestação de serviço de maneira que não 
seja tedioso. Também o merchandising que desenvolvemos não parece impositivo, forçado", 
diz.  
 
Há dois anos no mercado, a história da Estação 8 não é tão nova assim. Antes ela era um 
braço da Espiral Filmes dedicado a atender às demandas do Pão de Açúcar. De acordo com 
Sandra, os novos formatos de publicidade especial para TV paga apresentados pela produtora 
não seguem nenhuma tendência de mercado nacional ou estrangeiro, mas têm dado 
resultados além das expectativas. 
 

 
Cena do programete criado pela Estação 8 para o Frontline 
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