
TV por assinatura

AS VANTAGENS DE SE
TRABALHAR EM UNIÃO

ntre 1999 e 2004, o bolo

publicitário brasileiro cres-

ceu 70% em valores nominais, segun-

do dados do Projeto Inter-Meios. Nes-

se mesmo período, a verba endereça-

da às emissoras de TV por assinatura

cresceu quase 220%, atingindo R$ 300

milhões no final do ano passado. Em

2005, o bom momento continua, se-

gundo estima Gustavo Leme, gerente-

geral da Fox e vice-presidente de

programação da ABTA, Associação

Brasileira de Telecomunicações por

Assinatura. Ele prevê que o meio deve

fechar o ano com um crescimento de

30% nas verbas, enquanto a publicida-

de como um todo, segundo os dados

mais otimistas, deve crescer em torno

de 20%. "Foi um ano superpositivo",

diz Leme. Mais um.

Crescer três vezes mais do que o

resto do mercado já seria um feito

considerável em qualquer circuns-

tância, mas a TV por assinatura o fez

num período em que a publicidade

brasileira passou por momentos para

lá de turbulentos, principalmente em

2001 e 2002, quando chegou a apre-

sentar queda nominal de receita.

As emissoras de TV por assinatura

não estiveram isentas de problemas

nesse período, mas foi exatamente aí

que veio a grande virada.

O meio nasceu no Brasil embalado

por sonhos grandiosos. Olhando para

mercados como o argentino, projeta-

va-se uma velocidade avassaladora de

penetração, capaz mesmo de rivalizar

com a TV aberta. Todos iriam querer

ter em casa acesso a mais canais, com

qualidade de imagem superior, não

importa o quanto tivessem de desem-

bolsar por isso.

Eram tempos em que o próprio

Ministério das Comunicações proje-

tava números desvairados. Em 1996,

houve quem previsse que em 2005 as

pequenas antenas parabólicas de

banda Ku já estariam em 13,8 milhões

de domicílios. Ao lado do acesso à TV,

imaginava-se também uma série de

serviços adicionais, como internet,

home banking e até mesmo telefonia.

SONHOS E REALIDADE

A realidade, porém, revelou-se

muito menos amigável. Estima-se que

o meio encerre 2005 com 4 milhões de

domicílios assinantes - 1,3 milhão de-

les em banda Ku. O acesso à internet

materializou-se, mas certamente em

patamares muito inferiores aos sonha-

dos, enquanto a concorrência com as

empresas de telefonia, ainda que teori-

camente possível, é apenas um sonho.

Os planos baldados deixaram uma

herança pesada: o enorme endivida-

mento das empresas de cabo, que vai

sendo penosamente equilibrado, mas

que não ofusca o fato de o meio ter

ganho músculos consideráveis quan-

do se soma a receita proveniente das

assinaturas mais a receita publicitária

e outras (acesso à internet e pay-per-

víew, por exemplo). Tudo somado, es-

tamos falando de mais de R$ 4 bilhões

ao ano, conforme avaliação de Alexan-

dre Annenberg, diretor-executivo da

ABTA.

É verdade que o espaço para o

crescimento do meio continua sendo
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imenso. Basta lembrar que a penetra-

ção da TV por assinatura junto aos do-

micílios das classes AB é de 32%, se-

gundo dados da Pay TV-Ibope de ou-

tubro de 2004. Um indicador usado

pela indústria para mensurar a possi-

bilidade teórica de penetração do meio

- a relação home pass/home cable, que

expressa a percentagem de domicílios

efetivamente conectados em relação

àqueles que têm o serviço disponível à

porta - mostra uma penetração ainda

baixa, revelando uma verdade contra a

qual não se pode brigar: por maior que

seja o desejo de consumir TV, o valor

da assinatura ainda pesa no bolso do

brasileiro. "Nas cidades maiores", diz

Annenberg, "já atingimos o número

julgado ideal, de 40% de penetração,

nos bairros de classes AB, consideran-

do, porém, a sobreposição das redes

da Net e da TVA. Mas nos bairros com

menor poder de renda, a cobertura

ainda é baixa."

Para ele, é difícil estimar até onde a

TV por assinatura pode chegar em ter-

mos de cobertura do mercado, mas de

uma coisa ele sabe: há uma relação

muito estreita entre o andamento da

economia e a adesão de novos assi-

nantes. "Quando a economia vai bem,

crescemos em ritmo acelerado. Nosso

produto é objeto de desejo de muitos

consumidores. Não somos um bem

supérfluo", diz Annenberg.

"Não podemos esquecer, porém,

que a TV aberta brasileira tem qualida-

de e diversidade de programação ex-

cepcionais", afirma Leme. "Sem pagar

um centavo, você tem novelas, jorna-

lismo, esporte, shows, filmes, tudo da

maior qualidade. Nós sempre teremos



de brigar, e muito, pela atenção do

público de TV aberta."

A VIRADA

E aqui chegamos a um dos motiva-

dores da virada do meio.

Uma nova geração de executivos

de comercialização do meio deu-se

conta de que, a despeito de concorrer

em audiência com a TV aberta, a

disputa das verbas publicitárias deve-

ria se dar no campo de outros meios

de comunicação, como jornais, revis-

tas e rádios.

O que parecia um paradoxo reve-

lou-se um ovo de Colombo, e as

vendas e a participação do meio no

bolo publicitário embalaram. Mais

importante até do que isso, segundo

Leme, foi a TV por assinatura ter entra-

do de vez no planejamento de mídia

dos anunciantes. De fato, segundo in-

formações do Ibope Monitor, o volume

de inserções em emissoras por assina-

tura cresceu 38% entre 2002 e 2004, o

maior índice registrado entre os meios

aferidos, enquanto o número de anun-

ciantes aumentou 18% apenas em

2004.

"Eu diria que paramos de prometer

cobertura maciça e passamos a entre-

gar audiência qualificada, formatos

amigáveis e uma relação custo/bene-

fício excelente", declara Leme. Muitas

emissoras, por assinatura viabilizam

até mesmo a inserção de mensagens

comerciais de anunciantes que não

têm ou não querem produzir filmes,

combinando logomarcas com caracte-

rizações que se utilizam de trechos de

filmes e programas exibidos.

Não foi, porém, apenas uma abor-

dagem comercial diferente que deter-

minou a virada do meio. A mesma

geração de jovens executivos, muitos

deles colegas de trabalho em seus iní-
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cios de carreira, perceberam as vanta-

gens óbvias de um trabalho conjunto

de divulgação e conscientização, junto

a agências e anunciantes, sobre os

diferenciais do meio.

Este trabalho começou e prosse-

gue até hoje a partir do Comitê de

Marketing Publicitário da ABTA. "De

uma forma geral, nossas equipes preo-

cupam-se com a conceituação do meio

em primeiro lugar", afirma Gustavo

Leme. "Só depois é que falamos dos

diferenciais de cada canal, mesmo por-

que, no nosso meio, todo mundo é lí-

der em algum segmento, de forma que

um anunciante, se perseguir resulta-

dos consistentes, tem de, necessaria-

mente, programar uma cesta de ca-

nais", diz ele. "Os resultados são - os

números não mentem - muito bons e

só reforçam nossa disposição de tra-

balho em conjunto. Temos duas asso-

ciações muito fortes (a outra é a Asso-

ciação Brasileira de Programadores de

TV por Assinatura, ABPTA). Além de

um respeito profissional bastante

grande, há também traços de amizade

que ligam os profissionais do meio."

TECNOLOGIAS

Uma das premissas deste trabalho

conjunto foi desmistificar, tanto quan-

to possível, as questões tecnológicas,

algo importante para um meio que é a

confluência de três tecnologias distin-

tas de distribuição - cabo, MMDS e

banda Ku.

Outro ingrediente importante nes-

ta receita foi a progressiva incorpora-

ção do meio TV por assinatura nas

rotinas e produtos dos vários institu-

tos de pesquisa. Mas aqui, esclarece



"Além de um respeito profissional
muito grande, há também traços de amizade

que ligam os profissionais do meio"



Leme, resta muito a fazer, principal-

mente para incluir as informações refe-

rentes às emissoras por assinatura nos

sistemas de mídia das agências.

Resultado: a TV por assinatura tor-

nou-se indispensável para segmentos

anunciantes importantes, como o

automobilístico, telecomunicações,

higiene pessoal e beleza e serviços ao

consumidor, os quatro que lideram o

ranking de maiores verbas para o meio.

Os três maiores anunciantes em TV

por assinatura no primeiro trimestre

de 2005, segundo dados da publicação

Mídia Fatos, são montadoras de auto-

móveis. Outras duas encontram lugar

entre os dez mais.

Trabalhando com marcas fortes e

identificação com o público-alvo, as

emissoras buscam receitas também

em iniciativas que combinam vídeo e

eventos, por exemplo, já bastante

comuns - e rentáveis - em canais diri-

gidos ao público infantil.

Paralelamente, as emissoras de TV

por assinatura desenvolvem expe-

riências com publicidade interativa,

que tende a ser uma das novidades do

meio para 2006 e, no caso dos canais

internacionais, investem cada vez

mais em programação produzida no

Brasil, motivadas não só por mecanis-

mos de incentivo fiscal, como também

pela constatação de que o Brasil gosta

de se ver na TV, mesmo que pagando

por ela.

MAIS PODER DE CONSUMO

Os gastos médios dos consumidores de cada meio evidenciam que o telespectador da W por assinatura apresenta as

maiores médias, com o maior ticket médio nas compras em shopping, supermercados e nos pagamentos com cartão

de crédito, por exemplo.




