
18 de agosto de 2008 .35mídia

As novas fronteiras
ABTA 2008 mostra que o desafio da TV paga é se expandir na classe C, que já está na internet
Edianez Parente

Realizada em 
S ã o  P a u l o 
durante três 
dias da sema-
na passada, a 

ABTA 2008 – Feira e Congresso 
demonstrou que o setor de 
TV por assinatura se olha no 
espelho e finalmente vê em si 
o reflexo do vigor da atividade 
econômica do País. Hoje perto 
dos 5,5 milhões de clientes, o 
setor, para crescer mais, precisa 
conquistar clientes da classe C, 
agora em pleno momento de en-
cantamento com as maravilhas 
da internet — que, ainda por 
cima, traz quase tudo de graça. 
Como fazer isso a preços acessí-
veis ante um cenário no qual os 
conteúdos custam cada vez mais 
para o seu empacotador?

Os debates e seminários da 
ABTA indicaram alguns prová-
veis caminhos para uma indústria 
da qual se pode reclamar de mui-
ta coisa, mas que tem um indis-
cutível ponto positivo: patrocina 
ela mesma a discussão pública 
de seus próprios dilemas. Isso, ao 
longo dos anos de penúria pelos 
quais o setor atravessou, acabou 
por levar a soluções de conflitos 
que antes pareciam insolúveis, 
sendo um deles a quebra de ex-
clusividade de programação.

Uma das soluções apontadas 
pelos programadores dos canais 
é poder barateá-los por meio 
das receitas com publicidade. 
“Vamos ter de rever modelos de 
programação. Do contrário, não 
vamos conseguir atingir a inter-
net. A publicidade entra como 
fator importante para fazer a 
conta fechar dentro da equação 
ante a pressão dos custos”, afir-
mou o vice-presidente dos canais 
Fox no Brasil, Gustavo Leme. 

Mas há o perigo do excesso. 
Paulo Saad, vice-presidente dos 
canais por assinatura do Grupo 
Bandeirantes, pondera: “Os 
canais estão abusando na sua 
publicidade”. O alerta se dá dian-
te das ameaças de ingerência 
regulatória sobre o tema, como a 
proposta do PL no 29 (ler à pág. 
38), que quer limite de 15% do 
tempo dos canais às inserções. 

A receita da MTV Brasil, 
uma emissora aberta, é ganhar 
dinheiro com o canal e com dois 
sites, afirmou André Mantovani, 
diretor dos canais de TV da 
Abril. E ele quer estender o mo-
delo aos novos canais do grupo, 
o Fiz TV e o Ideal, seguindo a 
receita venda de programação 
mais venda de publicidade. No 
entanto, Mantovani chama a 
atenção para a necessidade de 

haver espaço para distribuição 
dos canais no mercado.

Internet
Rogério Takaianagi, da Value 

Partners, levou aos seminários um 
panorama sobre como anuncian-
tes e grupos internacionais vêm 
tratando as diferentes plataformas 
para fins de programação e mídia. 
De modo geral, ele demonstrou 
que as estratégias para o online 
de grupos de mídia tradicional 
visam, antes de tudo, fortalecer e 
defender o seu core business. “Um 
exemplo é a associação da BBC 
com a Virgin, no Reino Unido, no 
portal iplayer, com programação 
dos últimos sete dias disponi-
bilizada de forma gratuita, que 
visa gerar maior tráfego no canal 
tradicional de televisão.” 

A solução doméstica pode não 
ter o mesmo efeito. Para Alberto 
Pecegueiro, diretor geral da Glo-
bosat, é discutível um modelo eco-
nômico para colocar conteúdo na 
internet. E ele faz um mea culpa: 
“Erro grave, e que já corrigimos, 
foi termos colocado a Globo News 
no Globo.com”, admitiu o executi-
vo. “Estamos gastando suor para 
resolver a disponibilização de 
conteúdos digitais de forma não-
linear, mas ainda vamos descobrir 
como se ganha dinheiro com isso”, 
relatou. De qualquer forma, os 
sites do GNT e do Multishow, da 
Globosat, terão até o fim do ano 
comercialização de publicidade 
conjunta aos canais. E Meio & 
Mensagem apurou que a pro-
gramadora produzirá spin-offs 
de seus conteúdos para TV, web 
e celular.    

Share
Diante do crescente avanço 

da web sobre o bolo de publi-
cidade, Fred Müller, diretor de 
vendas publicitárias da Globosat, 
acredita haver espaço na sala 
para todos: “Os números de in-
ternet vão continuar crescendo, 
e os nossos também”, disse, em 
debate sobre a disputa pelas ver-

bas entre TV paga, internet e TV 
aberta. Ele continua: “E o share 
da TV aberta também cresceu de 
2001 pra cá”.  

Publicitário convidado para 
ser debatedor no evento, Daniel 
Chalfon, diretor de mídia da 
MPM, acredita que, diferente-
mente da TV, a internet ainda 
não mostrou sua capacidade de 
criar ícones de comunicação, 
criando no momento apenas 

fenômenos. Ele vê a web ainda 
como uma plataforma de servi-
ços. Para ele, a TV ainda tem a 
vantagem da conveniência. 

Classe C
Em paralelo, a questão da 

ascensão de um grande contin-
gente vindo das camadas mais 
populares do consumo permeou 
as preocupações do setor. Como 
também participar do seu “share 
of pocket”? Outro convidado do 
mercado anunciante, Pedro Mar-
tins da Silva, diretor de mídia da 
Procter & Gamble, deu sua con-
tribuição sobre a experiência da 
empresa em relação à ascendente 
classe C. Ele detalhou como a 
fabricante conseguiu desenvolver 
produtos adequados a esse con-
sumidor, que se mostra disposto 
a pagar mais por um produto 
de melhor qualidade desde que 
atenda a seus anseios. “Precisa-
mos conhecer também os desejos 
desse público, pesquisar e ofere-
cer o que ele pede”, diz. 

Para Benjamin Sicsú, vice-
presidente de desenvolvimento 
de negócios da Samsung para a 
América Latina, a classe emer-
gente quer um aparelho de TV 
mais moderno. Ele disse que 
no mercado de televisores o 
excedente da renda do consumo 
popular vem sendo muito dispu-
tado, e que as grandes varejistas 
já anunciaram o fim das vendas 
de aparelhos de tubo — e que 
o LCD já vem caindo gradativa-
mente. Para Antônio João, da 
Embratel, que inaugura até o fim 
do ano um serviço de TV paga via 
satélite voltado para áreas fora 
dos grandes centros e também 
para a classe C, o que hoje ajuda a 
vender TV por assinatura é a ofer-
ta conjunta da banda larga. Sobre 
as pesquisas para o serviço mais 
popular, a Embratel, segundo ele, 
já detectou uma característica 
importante: “A classe C rejeita 
programação com legendas”.

Paulo Martins reuniu as duas 
questões de forma direta. Presi-
dente do conselho da associação 
de operadoras independentes 
Neo TV (que abrange, dentre 
outras, TVA, Oi TV e GVT), ele 
atentou que o preço de acesso à 
banda larga vem caindo. Para fa-
lar com a classe C, segundo ele, 
será preciso rever o modelo de 
programação. “Caso contrário, 
não conseguiremos alcançar a 
internet”, concluiu. (Ler mais 
às páginas 36 e 38)

Alberto Pecegueiro, da Globosat: “Ainda vamos descobrir como ganhar dinheiro com isso”
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