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Que tal anunciar em uma mídia cujo público tem alto poder de compra - 91% classe A/B, com 
53% de possuidores de cartão de crédito e 61% dispostos a experimentar novos produtos -, paga 
mais para assistir à programação e não troca de canal no meio do caminho? Parece um bom 
negócio, mas a verdade é que os chamados "canais adultos" (eufemismo para canais de conteúdo 
erótico ou francamente pornográfico) até hoje não viram a cor do dinheiro dos anunciantes. 
 
Nem fabricantes de preservativos, produto totalmente adequado ao tipo de atração exibida, se 
animam a mostrar sua marca nessa verdadeira tela quente.  
 
Para tentar atrair o tão desejado anunciante, o Canal Adulto, da programadora Sat América, 
contratou os serviços da agência M2 Comunicação. "O assinante de TV a cabo tem poder de 
compra, então por que deixar de anunciar? Só porque o canal é erótico? O importante é que o 
público está lá assistindo", argumenta José Simon Sanches, gerente geral do canal, que tem hoje 
50 mil clientes. 
 
A situação é a mesma nos concorrentes - Sexy Hot (da Globosat), Playboy TV, Venus e Spice Clips 
(os três da Claxson). Para ter acesso a qualquer um deles, é preciso ser cliente de um serviço de 
TV por assinatura e pagar um valor à parte, pois todos são vendidos à la carte, no jargão do 
setor. O preço da mensalidade varia entre R$ 12 e R$ 28, com um detalhe: o assinante desse tipo 
de canal é menos propenso a suspender o serviço, ou seja, o índice de fidelidade é bastante alto 
para os padrões do cabo. 
 
Das opções à disposição no Brasil, o Playboy TV é considerado a mais light, mas mesmo assim 
andou sendo "apimentado", segundo o vice-presidente de marketing e novos negócios de adultos 
para a América Latina e Ibéria da Claxson, Ignacio Uranga. O Playboy TV é o principal canal da 
operadora, e o Brasil, seu maior mercado hoje na América Latina. "Não estamos focados em 
anunciantes; o canal é produzido pensando no assinante", afirma Uranga, ao garantir que a 
programadora é líder nesse segmento. De fato, o Playboy TV está presente nas principais 
operadoras (ver box), mas o número de assinantes não é revelado. 
 
Novas atrações 
 
A disputa deve ser dura com o Sexy Hot, exclusivo dos clientes Net e Sky, que conta com 150 mil 
assinantes no Brasil e outros 10 mil em Portugal. O gerente de programação premium da 
Globosat, Marcus Vinícius Barbosa, diz que a meta para 2004 é incrementar esse número em 
20%. Para atingi-la, a programadora aposta numa nova atração, o Zona Quente. Com estréia 
prevista para o início de abril, será um programa de variedades com matérias sobre casas de 
suingue, shows de striptease, enfim, sobre a diversidade de opções no que diz respeito a sexo. 
 
O pioneiro nesse filão é o Brazil Sex Show, do Canal Adulto, definido como um "programa de 
comportamento", com entrevistas, curiosidades, porno-cassetadas e bastidores de filmes. Nos 
intervalos, o canal veicula comerciais institucionais de projetos contra o uso de drogas ou de 
combate a doenças sexualmente transmissíveis - mas nada de publicidade paga. O Playboy TV 
está lançando uma superprodução do gênero, a Erotika, com os lugares mais quentes da noite de 
seis países: Brasil, Argentina, México, Colômbia, Espanha e Portugal. 
 
Os investimentos da Claxson em conteúdo local para seus canais adultos em 2004 incluem um 
reality show específico para o Brasil na Playboy TV. Do programa sairá a candidata a Miss Playboy 
TV 2005. Nesta ação, o canal pretende ter um envolvimento também com a publicação da Editora 
Abril. O que não faltam são idéias para os programadores. A Sat América, por exemplo, tem 
pronto o projeto para um canal GLS, porém, segundo Sanches, falta espaço no line up das 
operadoras. A demanda em alta prova mais uma vez que sexo vende. Pelo menos para quem tem 
coragem de ousar. 
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