
Calmaria em meio à crise 
 
TV paga, por ser "diversão primária", e vídeos virais, por serem baratos, não estão 
desesperados com o crash 
 
A crise financeira baixou o astral do consumidor no mercado que é o epicentro dos 
acontecimentos das últimas semanas. As vendas no varejo dos Estados Unidos tiveram uma 
redução de 1,2% em setembro, quando comparadas com as registradas em agosto — a maior 
queda mensal desde agosto de 2005. Os dados foram divulgados no final da semana passada 
pelo Departamento de Comércio daquele país. 
 
A queda é maior do que a média prevista pelos analistas, que era de 0,7%, e indica que a 
chamada economia real pode estar sendo afetada pelo mercado financeiro. Conforme piora a 
crise de crédito, os norte-americanos comem menos fora de casa e compram menos carros e 
roupas. 
 
Mas aparentemente eles não irão cortar seus serviços de TV por assinatura. O que não 
significa, claro, que não existam riscos, até porque as redes de televisão paga enfrentarão 
ainda um grande desafio de marketing, que é ter de comunicar os novos valores dos pacotes 
justamente em um período de cortes de despesas. 
 
As assinaturas estão sendo negociadas abaixo do preço desde o primeiro trimestre de 2008, 
quando a primeira onda da crise causou contração. O crescimento no volume de novos 
assinantes na AT&T e na Verizon, por exemplo, decaiu 40% no último semestre de 2007 em 
relação ao ano anterior. 
 
Por outro lado, se a saúde da televisão está diretamente alinhada com o consumo no lar, a 
Associação de Consumo de Eletrônicos reportou uma boa notícia: as vendas de aparelhos 
relacionados ao entretenimento no lar mantêm taxa de crescimento razoável, na comparação 
do mês de agosto com o mesmo período do ano passado. Televisores de tela plana, por 
exemplo, cresceram 40% em vendas, enquanto TVs e equipamentos de som estéreo 
aumentaram 4,7%. Os números provam que, apesar do quadro recessivo, os gastos em 
equipamentos eletrônicos para o lar continuam na mesma toada. 
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"O apetite dos americanos pela televisão é intenso. É uma parte importante da vida deles", diz 
a diretora de marketing da Dish Network, Jessica Insalaco. Ela lembra que o entretenimento 
sempre foi à prova de recessão desde a Grande Depressão dos anos 30, fator evidenciado 
pelas vendas constantes de aparelhos de televisão desde então. 
 
"As pessoas realmente valorizam suas assinaturas de televisão como primeira forma de 
entretenimento. Claro que estamos vendo mais gente procurando economizar. Mas, no caso da 
televisão por assinatura, elas esperam muito para cortar. Além do que, algumas coisas podem 
ser suspensas", afirma a executiva, referindo-se, por exemplo, a serviços de internet e 
telefone, ou pacotes de eventos esportivos. "É um luxo com preço acessível e, especialmente 
se você tem família, torna-se uma boa maneira de oferecer diversão", analisa Chris Philip, 
diretor da Doremus, agência de pesquisas do Grupo Omnicom. O diretor de marketing da Time 
Warner Cable, Sam Howe, concorda e diz não crer em uma possível redução do entusiasmo 
dos consumidores pela TV por assinatura em meio à recessão. 
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