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A classe C e a expansão da 
internet deverão alterar o perfil 
do assinante de TV paga nos 
próximos anos. Nos últimos três 
anos, o consumidor da classe C 
começou a aparecer na base da 
TV paga. A internet, com 22 mi-
lhões de assinantes residenciais 
em fevereiro deste ano, segundo 
dados do Ibope/NetRatings, é 
um dos segmentos de mídia que 
mais crescem, em grande parte 
formada por usuários de alto 
poder aquisitivo e que são assi-
nantes também da TV paga.

Esses dois fatores são algumas 
das novidades que aparecem na 
pesquisa Hábitos e Consumos, re-
alizada pelo Ipsos Marplan para a 
programadora de canais Globosat. 
O levantamento está na décima 
edição e é elaborado anualmente 
como ferramenta da Globosat para 
indicar ao mercado publicitário o 
tipo de público que assiste aos ca-
nais da programadora e direcionar 
os anúncios para essa audiência.

O seriado Greek, nova atração do Universal Channel, canal da Globosat

Decifrando o assinante
Pesquisa Globosat personaliza os hábitos do telespectador e indica tendências de consumo
Sérgio Damasceno

Esta é a primeira vez que o 
estudo personaliza o telespec-
tador de TV paga para desenhar 
seu comportamento de consumo: 
hábitos e atitudes em frente à TV 
e preferências de programação.

“A TV paga segue como uma 
mídia altamente qualificada. Mais 
de 80% dos assinantes são da 
classe A/B”, diz a gerente de 
pesquisa da Globosat, Giane 
Scarin. A pesquisa mapeia a qua-
lificação do usuário de canais da 

programadora. Com esse estudo, 
a empresa consegue demonstrar 
ao mercado publicitário o tipo 
de telespectador que assiste aos 
canais, o que pensa e, sobretudo, 
o que consome.

A Globosat controla os se-
guintes canais: GNT, Globo News, 
Sportv, Sportv2, Telecine (canais 
Premium, Action, Emotion, Pipoca 
e Cult), Universal Channel, Canal 
Brasil e Futura, além dos canais 
Premiére, que são os de estilo pay-
per-view (Futebol Clube, Shows e 
Combate), os eróticos (Sexy Hot 
e For Man) e o PFC International. 
Todos esses canais são distribuídos 
pela NET. Recentemente, a TVA 
(adquirida pela Telefônica) passou 
a oferecer os canais GNT, Globo 
News, Sportv, Sportv2 e Multishow 
no seu line-up, num acordo entre 
Telefônica e Globosat.

Conforme dados da Globo-
sat, estima-se que os canais, 
que cobrem todo o território 
nacional, atinjam um público de 
9,6 milhões de telespectadores, 
que têm TV por assinatura nos 
três meios disponíveis — cabo, 
MMDS e satélite (DTH).

TV digital
O início da transmissão da 

TV digital, no ano passado, por 
enquanto não muda o cenário 

para a TV paga. Fabricantes 
têm lançado equipamentos que 
permitem converter o sinal da 
TV para o computador. Mas, se-
gundo a gerente de pesquisa da 
Globosat, a programadora está 
atenta às mudanças de compor-
tamento do assinante em face 
das novas tecnologias: TV digital, 
wireless (celular) e download de 
filmes e músicas (internet).

Conforme o portfólio que a 
programadora oferece (os paco-
tes de canais), os interesses do 
telespectador são bastante abran-
gentes. A programadora é capaz 
de identificar diferentes grupos 
na base: os que estão mais pró-
ximos da TV paga; os telespecta-
dores mais afastados; os que são 
atendidos em suas demandas; os 
não atendidos. Com base nessas 
informações, são desenvolvidos os 

Os tipos de assinantes
TIPO CARACTERÍSTICAS PERCENTUAL DO TOTAL

Bem informado Os que se classificam como bem informados, em geral 17

Dedicadas
Donas de casa que dividem seus gostos  
com assuntos relacionados a saúde, bem-estar e beleza

30

Boa gente Chefes de família 26

Conquistadores
Praticam esportes em equipe, preocupam-se com a  
aparência e priorizam a qualidade dos produtos adquiridos

22

Fonte: Ipsos Marplan/Globosat

O share de audiência da TV
ANO TV ABERTA (em %) TV PAGA (em %)

Horário nobre 
(das 19 à 1 hora)

Total do dia 
(das 6 às 18 horas)

Horário nobre 
(das 19 à 1 hora)

Total do dia 
(das 6 às 18 horas)

2001 77 73 23 27

2007 70 67 30 33
Fonte: Ibope MW - SP/RJ

O perfil econômico do telespectador

Globosat Público A/B

Computador na residência (em %) 70 67

Acesso pago à internet residencial (em %) 65 60

Aparelho de TV de 29’’ (em %) 67 63

Portador de cartão de crédito (em %) 55 50

Utiliza cheque especial (em %) 34 31

Viajou pelo Brasil (em %) 59 56
Fonte: Ipsos Marplan/Globosat

O interesse do telespectador
INTERESSE PERCENTUAL
Atualidades e notícias do momento 89
Humor, passatempo e divertimentos 84
Esportes em geral 70
Ecologia e meio ambiente 69
Tecnologia 68
Cinema 68
Ciência e avanços científicos 67
Viagens e roteiros turísticos 65
Futebol 62
Finanças pessoais e orçamento familiar 62
Economia nacional e internacional 61
Computação de uso pessoal e profissional 61
Medicina alternativa 60
Política nacional 59
Arte e cultura artística 58

Fonte: Ipsos Marplan/Globosat

produtos dos canais. “A pesquisa 
é uma referência para o mercado 
publicitário, dividida por praça, 
desde o ano passado. Com isso, 
é possível traçar perfis individu-
ais dos diferentes mercados”, 
afirma Giane.

Embora o levantamento não 
inclua a audiência de canais, Giane 
diz que tem aumentado a deman-
da pelos canais Premiére (eróticos 
e de campeonatos de futebol). 
Também eventos especiais, como 
o programa Big Brother Brasil, 
da TV Globo, que é transmitido 
pelo canal Multishow, alavancam 
os índices de audiência. Giani diz 
que parte do telespectador que 
assiste ao programa permanece 
no canal. “É uma janela que o 
canal tem para se apresentar ao 
usuário.” Outros programas, como 
Heroes, também costumam elevar 
os índices de audiência dos canais 
da programadora.

Conforme a pesquisa, o teles-
pectador da Globosat é formado 
por um público de alto poder de 
consumo. O levantamento do Ip-
sos Marplan abrangeu 53.380 pes-
soas nas nove principais regiões 
metropolitanas do País: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
Recife, Salvador, Belo Horizonte, 
Curitiba, Brasília e Fortaleza.
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Fonte: Meio & Mensagem,  São Paulo, ano 30, n. 1304, 14 abr. 2008. Marketing, p. 60.




