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Rentabilidade procria
Só no ano passado,

a TV por assinatura,

que já responde

por 3% do bolo

publicitário brasileiro,

cresceu 42% em

investimentos

advindos de mais de

700 anunciantes

A vitória de Davi sobre Golias está na
Bíblia, para quem quiser conferir.
Embora pequeno, o jovem e corajoso
israelita derrubou para sempre o
temido gigante, lançando uma sim-
ples pedrinha bem no meio de sua
testa, estratégia que lhe conferiu não
só prestígio perante o seu povo como
um longo reinado.

Com a mesma ousadia, a TV por
assinatura — mídia ainda nova para
o mercado brasileiro — vem enfren-
tando bravamente as batalhas trava-
das com os meios de maior audiên-
cia, incluindo os de penetração gi-
gantesca, como é o caso da TV aber-
ta. Tanto é que, no ano passado, o
setor comemorou um faturamento
recorde em investimentos, da ordem
de R$ 529,9 milhões, montante que

assinala um crescimento de 42%
em relação a 2005.

De acordo com Gustavo Le-
me, vice-presidente de progra-

A Sony aposta no BTV, pragramete
de dois minutos, que mostra o "lado B"
de personalidades

mação da ABTA, esse resultado foi
fortemente influenciado pelo volu-
me de inserções publicitárias, que
contabilizou alta de 25%. "Dessa
forma, o segmento de TV por assina-
tura já responde por 3% de todo o
bolo publicitário brasileiro", anun-
cia satisfeito o executivo, certo de
que esse índice tende a crescer ainda
mais, visto que, segundo levanta-
mento realizado pela própria entida-
de, 54% dos anunciantes e responsá-
veis pela área de mídia das agências
pretendem ampliar seus investimen-
tos em pay TV ainda este ano.

Coincidentemente, a principal
arma responsável por esse desempe-
nho também é a utilizada por Davi,
ou seja, uma pontaria certeira no
alvo, propiciada pela segmentação
inerente ao meio.

Como esclarece Fred Müller,
diretor comercial da Globosat (cuja
umbrela abriga atualmente 20 ca-
nais), cada vez mais os consumido-

res buscam identifi-
car-se com suas tribos,
com as quais compar-
tilham os mesmos há-
bitos e interesses. "Seg-
mentada por excelên-
cia, a TV por assinatu-
ra atinge de forma
precisa o público al-
mejado pelos anun-
ciantes, devido à plu-
ralidade de conteú-
dos. Ao investir nesse
meio, o cliente sabe
exatamente para qual
target sua campanha
está sendo comunica-

da, obtendo resultados mais efica-
zes", garante, com o aval de Alberto
Niccoli Jr., vice-presidente da divi-



da pela qualidade
são de ad sales da Sony Pictures
Television do Brasil, segundo o
qual, quando se qualifica o teles-
pectador, não existe pequena au-
diência. "Afinal, a rentabilidade
não está na quantidade, mas na qua-
lidade", justifica.

Para que esse discurso, embora le-
gítimo, não corra o risco de ser inter-
pretado como mero argumento de
vendas, resolvemos ouvir a opinião
imparcial de Luiz Fernando Vieira,
um dos principais profissionais de
mídia da atualidade. Na sua visão, as
pequenas audiências apuradas na TV
paga são, na verdade, grandes con-
centrações de formadores de opinião.
"Em geral, os programas têm exce-
lentes índices de qualificação nos
segmentos mais importantes da so-
ciedade. Os targets mais cobiçados
pelos anunciantes encontram-se na
enorme oferta de programas dirigi-
dos da TV por assinatura brasileira.
Além disso, invariavelmente tais pro-
gramas integram o repertório de pre-
ferência pessoal do telespectador.
Assim, falamos com menos pessoas,
mas atingimos diretamente quem
decide e multiplica", atesta o sócio-
diretor de mídia da África.

Vieira fala de cátedra, com base
em casos reais, como o lançamen-
to, por sua agência, do Pajero Sport
4x4, da Mitsubishi, apresentado ao
público por meio de um comercial
inusitado, que foi levado ao ar no
GNT e estrategicamente dividido
em partes complementares, cuja
seqüência deveria ser acompanha-
da nos canais Multishow, Universal
e Telecine, conforme instruções do
letreiro. Tudo para reforçar o con-
ceito de que "este carro te leva
mais lonee".

Rompendo
resistências

Enquanto oferece um conteúdo
segmentado, exclusivo e diversificado
aos telespectadores, a pay TV rentabi-
liza a verba de seus clientes, assegu-
rando-lhes dispersão
mínima dos investi-
mentos e, por conse-
qüência, uma excelen-
te relação custo—bene-
fício, especialmente
quando comparada à
da TV aberta, cuja
tabela de preços há
muito se tornou inviá-
vel para boa parte das
marcas anunciantes.

Paulo César Quei-
roz, outro expoente da
mídia brasileira, escla-
rece que a TV por
assinatura permite um
trabalho mais constante,
sobretudo entre os seg-
mentos específicos, como
adultos, jovens e crian-
ças, pertencentes às clas-
ses socioeconômicas A e
B (que compõem 80% da
base total de assinantes).
Contudo, o vice-presiden-
te-executivo da DM9DDB
declara que essa não é
apenas uma questão de
rentabilidade, mas de
viabilidade e racionalida-
de, já que esse meio per-
mite freqüência de expo-
sição no longo prazo.

Assim, se ele possibilita às cam-
panhas publicitárias períodos mais
longos de veiculação, é certo que
também deve contribuir significati-

A Nickelodeon aposta na integração do
canal infantil, site e eventos como

"Meus Prêmios Nick"
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Seqüência de canais
pagos abriu o caminho
percorrido pela Pajero
Sport, em comercial
da África

vãmente na constru-
ção e fortalecimento
da imagem de marca

- a tônica do mo-
mento. Não é à toa
que, a cada ano, uma

maior gama de nichos econômi-
cos rende-se à força desse meio,
que, segundo a ABTA, j-á conta
com a adesão de 700 anuncian-
tes, todos atentos à oportunidade
de falar com um público qualifi-
cado — presente em 4,9 milhões
de domicílios assinantes no País.

Em meio a esse leque, o grande
destaque fica por conta das cate-
gorias de serviços (principalmente
bancários) e de automóveis. Com
base em sua carteira de clientes —
integrada por montadoras como
Citroen, Fiat, Ford e Volkswagen
—, Rafael Davini Neto, vice-presi-
dente de publicidade e marketing
da Turner para o Brasil e Miami,
constata que a indústria automoti-
va tem utilizado a TV paga de

forma muito expressiva e com grande
sucesso, adquirindo patrocínios e for-
matos diferenciados nos principais
canais dirigidos ao target objetivado.
"Via de regra, ela permanece no ar,
junto a esse público, o ano inteiro. Até
porque, quantas pessoas têm condição
efetiva de comprar um automóvel
zero-quilômetro a um custo mínimo
de 25 mil reais?", questiona, lembran-
do que os meios de massa criam so-
nhos, mas a venda em potencial está
restrita a um público bem menor.

Vale lembrar que outros setores
econômicos, como o imobiliário, o
farmacêutico e o alimentício, por
exemplo, também vêm, gradativa-
mente, incluindo esse meio em seus
planos de mídia.

Na via contrária, de acordo com a
maioria absoluta dos entrevistados, o
varejo ainda não tem aproveitado a
contento todo o potencial que a TV
por assinatura tem a oferecer. Para
Queiroz, alguns segmentos varejistas,
que precisam de retorno imediato e de
grande escala, sentem dificuldades em
injetar recursos em meios de menor
audiência. Se bem que, como defende
Celso Forster, diretor de marketing
da ESPN no Brasil, nove milhões de
expectadores durante uma Copa
do Mundo de Futebol, ou, para citar
um evento mais recente, cerca de sete
milhões de pessoas nos últimos Jogos
Pan-americanos, não representam pro-
priamente uma audiência baixa.

"A pay TV precisa trabalhar me-
lhor os pequenos e alguns médios
anunciantes, pois muitos nutrem a
percepção errônea de que seus custos
são muito altos para eles. A baixa dis-
persão, a possibilidade de compra
regional, o baixo custo absoluto e os
formatos diferenciados ainda não
foram totalmente assimilados por esse
perfil de clientes, por simples falta de
informação", adverte o dirigente da
ESPN, que assegurou ao Bradesco -
patrocinador dos eventos desportivos
citados — uma ampla plataforma de
oportunidades comerciais; envolven-
do não somente a TV e seu portal



como também o Feirão da Casas
Bahia, por meio do Show da Disney,
oferecido pelo Disney Channel.

E antes que se questione a presença
da Casas Bahia nesse projeto de cross-
media, que abarca canais de comuni-

cação elitizados, Vieira adian-
ta que todo anunciante pode
encontrar na TV paga oportu-
nidades rentáveis e relevantes
para sua comunicação. "Até
mesmo os produtos dirigidos
às camadas mais populares da
nossa sociedade podem — e
devem — recorrer a esse meio
para se comunicar com o
poder do País. Isto porque
seus parceiros de negócios,

seus financiadores, seus
órgãos controladores, en-
fim, todo seu macroam-
biente de atuação, certa-
mente estão presentes nos
canais pagos", esclarece.

Realizada pela Walt Disney Company,

a "Copa Jetix" reúne atletas mirins

de toda a América Latina

Reinado
garantido

Outro diferencial que
não pode ser ignorado diz
respeito à flexibilidade de
seus formatos comerciais,

muitos dos quais desenvolvi-
dos sob medida para atender
às reais necessidades dos
anunciantes que, como garan-
tem os representantes da área,
tornam-se fiéis ao meio assim
que avaliam os primeiros
resultados obtidos.

A Sony, por exemplo, con-
cebeu uma vinheta diferen-
ciada, de 30 a 40 segundos de
duração, em média, na qual
associa cenas e imagens sele-
cionadas por sua equipe de
produção à marca e/ou pro-
duto do patrocinador.

Inspirada na campanha da Bras-
temp, a Sony também criou outro pro-
duto exclusivo, denominado BTV,
série de programetes, com dois minu-
tos de duração, que apresenta o "lado

B" de diversas celebridades, revelando
seus hobbies e principais atividades nas
horas de lazer. Veiculada diariamente
nos intervalos da programação, a novi-
dade já contou com a participação de
personalidades como Tom Zé, Ricardo
Almeida, Marina De La Riva, Mônica
Monteiro e Rubens Edwald Filho.

A Band, por sua vez, continua cana-
lizando esforços no aprimoramento de
seus projetos cross-media, que, via de
regra, envolvem as TVs Bandeirantes,
BandNews e BandSports, bem como as
rádios Band AM e BandNews FM, pla-
taformas que têm assegurado grande
exposição a anunciantes como Caixa
Econômica Federal, patrocinadora dos
últimos Jogos Pan-americanos.

Na percepção do diretor comer-
cial da Globosat, os problemas que
assolavam o setor alguns anos atrás
foram finalmente superados, à custa
de muitos esforços para demonstrar
o valor da TV paga ante a TV aber-
ta, tarefa que envolveu investimen-
tos constantes e quase obsessivos na
produção de conteúdos nacionais
em linha com as tendências e de-
mandas da sociedade.

"Todo o trabalho desenvolvido
para atestar nossos diferenciais com-
petitivos já apresenta resultados efeti-
vos. Hoje, o mercado anunciante
conhece e reconhece a importância
desse meio, que, não coincidente-
mente, é o que mais cresce, ano a
ano, em faturamento publicitário",
analisa o executivo, acrescentando,
no entanto, que ainda há muito espa-
ço para expansão.

Isto porque, como complementa
Vieira, esse canal de comunicação
ainda é explorado de forma muito
convencional. "Não só podemos
como devemos aproveitar mais todas
as oportunidades que a TV paga nos
oferece. Acredito que manter os
padrões estabelecidos pelo formato
da "TV aberta brasileira é burrice",
critica o profissional de mídia, adver-
tindo que a fórmula certa para um
meio pode atrofiar outro. "Além
disso, considerando seu 'atingimento'



mais lento, a TV por assinatura re-
quer o máximo de criatividade possí-
vel para conseguir a atenção dos con-
sumidores", conclui.

E como criatividade não tem limi-
tes, cada vez mais os players do negó-
cio extrapolam as barreiras da teli-
nha, levando ao público as mais di-
versas atrações, como é o caso do
"Movimento Cartoon", evento pro-
movido pela Turner, através do canal
Cartoon Network, que no período de
férias incentiva a garotada a sair de
casa para vivenciar experiências com
seus amigos nas ruas, parques, shop-
pings e, na volta, trocar experiências
no site do Cartoon. A iniciativa cul-
mina com grandes eventos ao ar livre
nas cidades de São Paulo e do Rio de
Janeiro, onde, somente na edição
deste ano, realizada em julho, parti-
ciparam mais de 10 mil crianças.

Estratégia similar é adotada, ainda,
pela Nickelodeon, que também aposta
na integração do canal infantil, site e
eventos como "Meus Prêmios Nick",
promovido em São Paulo, Rio de
Janeiro e Porto Alegre, com a presença
de aproximadamente 15 mil pessoas.

As atividades outdoor vêm sendo
igualmente exploradas pela Walt
Disney Company, por meio da "Copa
Jetix", evento desportivo que reúne
atletas mirins de toda a América
Latina. Mas a grande novidade da
Disney está na parceria formada com
a ESPN, que resultou na implantação
de uma estrutura integrada de promo-
ção e vendas, denominada Disney &
ESPN Media Networks.

Por meio da operação, os anuncian-
tes podem usufruir de um pacote inte-
gral de ações promocionais, incluindo
a première de filmes e licença promo-
cional para a realização de concursos,
por exemplo, que passam a ser divul-
gados através de mensagens veicula-
das no Disney Channel e Jetix, bem
como nos respectivos sites desses
canais. A mesma proposta estende-se
ainda aos lançamentos de DVDs ou
dos programas do Disney Channel,
como o High School Musical.

Promovido pela
Turner, através do

Cartoon Network, o
"Movimento Cartoon"

atrai mais de
10 mil crianças

Não é difícil perce-
ber que tamanha di-
versidade de opções
comerciais, aliada ao
alcance preciso do público-alvo, já
tem tudo para levar esse meio de
pequenas audiências e grande poten-
cial a enfrentar -qualquer filisteu.
Apesar disso, o setor continua empe-
nhado em ampliar seu exército de
assinantes e em identificar as novas
oportunidades interativas que virão
com o advento da TV Digital. Mas
essa é outra batalha.

Esta matéria foi elaborada com
base em entrevistas realizadas com
Alberto Niccoli Jr., Celso Forster,
Fred Müller, Luiz Fernando Vieira,
Paulo César Queiroz e Rafael Davini
Neto (já mencionados); Alexandre
Bortolai, diretor comercial e de
publicidade dos canais BandNews,
BandSports e Terra Viva; Carolina
Vianna, diretora de marketing da
Viacom Networks Brasil; Herbert
Greco, diretor de marketing dos
canais Disney Channel e Jetix no
Brasil; e Marcelo Cataldi, diretor de
publicidade dos canais Fox. ®
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