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Dona de uma marca reconhecida mundialmente, a Discovery Networks que controla canais 
como People + Arts e Animal Planet, além da rede Discovery planeja reforçar sua imagem no 
Brasil, onde atua há 15 anos. São duas apostas básicas: a primeira é a produção local de 
conteúdo; a outra, a utilização de meios de contato com o público que vão além da TV, como o 
telefone celular.  
 
Há dez anos a Discovery investe em conteúdo produzido no Brasil. Para 2009, estão 
planejadas quatro produções nacionais, que incluem um documentário, episódios de uma série 
de aventura, um reality show e uma animação. No caso da animação, trata-se da segunda 
produção brasileira da rede.   
 
Criar conteúdo local sai mais caro do que comprar programas feitos nos Estados Unidos, onde 
está a sede da companhia, mas o retorno em termos de audiência compensa o investimento, 
diz Gregory J. Ricca, presidente da Discovery Networks Internacional, executivo responsável 
pelas operações da rede em todo o mundo, com exceção dos EUA.   
 
Entre os resultados conquistados no Brasil estão um incremento de 96% na audiência durante 
a exibição do documentário "Aeroporto 24/7: São Paulo", em 2007, e de 272% com a 
produção que relatou o acidente do voo 1907 da Gol, no mesmo ano.   
 
Além disso, segundo Fernando Medin, presidente da Discovery para o Brasil, as produções 
feitas no país tem potencial para ganhar mercados externos. Um exemplo disto é a boa 
aceitação que "A tragédia do voo 1907" teve na Alemanha. "Um documentário que fala sobre 
um acidente aéreo atrai a atenção de qualquer pessoa", diz o executivo.   
 
Além disso, a Discovery aposta no reforço de sua marca fora do ambiente televisivo. Só no fim 
do ano passado, a companhia lançou duas iniciativas nesse âmbito. Uma delas foi o primeiro 
canal de conteúdo móvel bancado por anunciantes e distribuído gratuitamente para os clientes 
da operadora de telefonia Oi. Batizado de Planet Green, o canal traz produções voltadas 
exclusivamente a temas como ambiente e sustentabilidade.   
 
A segunda empreitada foi uma parceria com a Aquarius, fabricantes de equipamentos GPS, 
para oferecer um produto com a marca Discovery. Com o aparelho, os próprios usuários 
podem alimentar os mapas com fotos e novas informações.   
 
Um dos pioneiros no mercado de TV paga no Brasil, a Discovery reúne cerca de 24 milhões de 
espectadores de seus canais no país. O carro-chefe Discovery Channel figura entre os mais 
admirados do setor, segundo pesquisa realizada pelo "Meio&Mensagem", publicação 
especializada em publicidade e mídia.   
 
Essas credenciais, no entanto, poderiam estar ameaçadas pelo risco de uma redução do 
número de assinantes da TV paga, por causa da instabilidade na economia. Para os executivos 
da companhia, no entanto, esse cenário é improvável. "Uma vez que as pessoas se 
acostumam com a TV paga, é difícil que elas cancelem o serviço", afirma Ricca.   
 
Para o executivo, a rede pode até ganhar mercado diante do cenário econômico atual. Ele 
deposita essa confiança no modelo de negócios da Discovery, que além das receitas 
publicitárias - que devem sofrer impacto com a crise -, inclui contratos com as operadoras de 
TV, que tem prazos de vigência mais longos.   
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