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A MAIOR BRIGA NAS EMISSORAS DE TELEVISÃO

ABERTA NÃO SERÁ PELA AUDIÊNCIA,

MAS PELA CONCORRÊNCIA COM AS MÍDIAS DIGITAIS.

DIANTE DESSE DESAFIO, TELEVISÃO ASSEGURA HEGEMONIA

NO MARKETSHARE E PROCURA NOVAS POSSIBILIDADES

POR MARLON MACIEL

Chegar em casa no final da tarde, após o tra-
balho, e sentar-se no sofá da sala enquanto
relaxa diante de mais um capítulo da nove-

la tem se tornado um ritual cada vez menos
cultuado. Todas os indicadores de posse e con-
sumo de mídia dos últimos anos revelam signi-
ficativas mudanças nos hábitos diante dos novos
suportes de informação e comunicação. Uma das
pesquisas mais recentes, desenvolvida pelo
Comitê Gestor de Internet no Brasil, aponta que
a televisão ainda é a mídia mais presente nos
domicílios, mas revela, também, que a internet
vem ocupando cada vez mais espaço em todas as
classes sócio-econômicas.



Os números indicam que, entre todas as mídias,
o rádio foi a única que perdeu espaço doméstico.
Entre os anos de 2006 e 2007, as residências em
que o rádio estava presente caíram de 90% para
89%. Todas as outras mídias aumentaram, com
destaque para os telefones celulares (de 68% para
74%), o computador (de 20% para 24%) e a TV
por assinatura (de 5% para 7%). A televisão — que
tinha já a maior penetração — manteve a hegemo-
nia, com acréscimo de apenas i ponto, chegando a
98% dos domicílios.

Pouco a pouco, essas mudanças de acesso a
novas tecnologias alteraram a relação dos consu-
midores com a mídia e a televisão. A audiência
estará a todo instante em movimento e o desafio
das emissoras será descobrir novas formas de se
comunicar com esse "público-móvel". "É o que
eu chamo de midiamorfose, que é exatamente
essa transformação da mobilidade e da interati-
vidade. O tempo é determinante e tudo isso vai
mudar. As pessoas vão passar mais tempo na rua
e precisamos estar com elas onde elas estive-
rem", afirma Antônio Rosa Neto, superinten-
dente comercial da Rede TV!, a quinta maior
emissora em audiência e receita publicitária do
país. "O futuro da TV é a internet".

A indústria de telefonia móvel, por sua vez,
já anunciou para o segundo semestre de 2008 a
venda, no mercado nacional, de aparelhos que
oferecem conteúdo de TV. De olho nessa movi-
mentação, o mercado publicitário também se
mexeu. "Já é fato a portabilidade da informação
trazida pelos blackberrys e celulares com TV,
acentuando ainda mais a fragmentação da audi-
ência", comenta a diretora de mídia adjunta da
Fischer América, Rosana Martins, que acredita,
com ressalvas, que essas mudanças serão ime-
diatamente percebidas. "Olhando os últimos
três anos, não houve oscilação brusca na TV

aberta que apontasse para uma evasão de audi-
ência para outras mídias, mesmo porque, care-
cemos de uma pesquisa que coloque sobre a
mesma base diferentes meios de comunicação,
o que poderia demonstrar migração de público
entre elas", completa.

As mudanças não têm sido, contudo, brus-
cas. "Elas irão se complementar", diz o diretor
de mídia da Talent, Paulo Stephan. "O que
acontece agora é que temos a abertura de novas
possibilidades com mais meios de comunica-
ção, mas que não se constituirão na principal
fonte de informação. Como os índices de TV
são muito altos, teremos uma complementação
entre as mídias. Já o consumidor, vai navegar na
internet, usar o celular, mexer no computador e
ouvir música ao mesmo tempo, mas não vai
abrir mão da TV".

Opinião compartilhada pelo também publi-
citário Paulo Camossa. O diretor de mídia da
AlmapBBDO afirma que "a história recente
mostra que os novos meios não são concorren-
tes diretos da televisão, cuja maior característi-
ca do ponto de vista publicitário é a sua capaci-
dade de cobrir muitas pessoas em um curto
espaço de tempo. São áreas de forças diferentes.
É como se formassem um bloco de meios com
características semelhantes - tecnologia digital,
possibilidades de interatividade, audiência qua-
lificada, possibilidades de customização da
mensagem - cuja tendência é atrair investimen-
tos antes direcionados para outros meios tam-
bém segmentados", explica.

O fato é que a audiência na televisão entrou
em rota de mudança. "Tanto que as emissoras já
pensam em fazer conteúdo específico para
quem vê tevê no celular, para quem tem pouco
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tempo. Está havendo mudança, sim, no com-
portamento do consumidor", afirma o jornalista
Daniel Castro, especialista em televisão da
Folha de S.Paulo. Os dados da pesquisa "TIC
Domicílios 2007" (veja na próxima página)
mostram que a presença da telefonia celular
aumentou e que, na esteira do crescimento do
acesso à internet, muitos usuários encontram
na web uma plataforma para desenvolver ativi-
dades anteriormente ligadas ao televisor, como
assistir a programas de televisão em tempo real,
ver vídeos e filmes.

Alguns perfis sócio-econômicos e algumas
faixas etárias estão mais sujeitas a absorver
essas mudanças. "No ano passado, pela primeira
vez, desde 2001, o IBOPE apontou queda no con-
sumo de tevê entre as classes A e B. A audiência
reduziu entre crianças de quatro a onze anos e
entre jovens de 12 a 17 anos, ou seja, os ricos e os
mais jovens estão vendo menos tevê. O cara des-
liga a tevê para se dedicar a outra mídia", com-
pleta Daniel Castro.

Já o diretor da InSearch e professor do núcleo
de ciências do consumo da ESPM, Fábio Mariano
Borges, reconhece que alguns segmentos e faixas
etárias começam a apresentar um comporta-
mento diferente em relação à TV e que as emis-
soras estão tentando se adequar, mas ressalta
que não se trata de algo recente. "A adaptação de
conteúdo da tevê ao comportamento não é de
agora. O que temos são novos segmentos que
estão apresentando comportamentos diferentes
com relação à TV. Essa nova geração, que tem no
máximo 24 anos, nasceu quando essas novas
tecnologias já existiam. Eles absorveram o celu-
lar e a internet como itens normais do cotidia-
no. E aí estamos falando do público A e B. O
contato delas, ainda na infância, talvez tenha
sido primeiro com um canal digital e depois
com a TV, que acaba deixando de ser a primeira
porta para o mundo por causa da internet".
Segundo Borges, para essa geração, a TV deixa
gradualmente de ser o principal canal de infor-
mação e entretenimento: "Essa ê a mudança
mais significativa", aponta.


