
A era do conteúdo
Nas últimas duas décadas, programadoras e operadoras esforçaram-se para ampliar e diversificar a
oferta de canais. Hoje, mercado mira HD e novas formas de entrega de conteúdo.

D
esde os primórdios da
TV por assinatura,
com canais que
exibiam programas
que tinham pouco ou

nenhum interesse ao gosto
brasileiro, até o presente momento,
com conteúdo pensado para o
Brasil, canais em alta definição e
distribuição de conteúdo
multiplataforma, muitos
acontecimentos marcaram a
história da indústria e ditaram os
rumos da atual oferta de TV paga
no País.

No ano em que a TV por
assinatura completa 20 anos é
possível afirmar que a bola da vez
quando o assunto é programação é
a alta definição, pelo menos entre
as duas maiores operadoras
brasileiras, Net e Sky. Ainda que
esse não seja o foco de pequenas e
médias operadoras (leia box
Negociação constante), que ainda
passam pelo processo de
digitalização de suas redes, entre
os peixes grandes é quase tudo o
que se fala. Isso porque, além do
HD, outros serviços como o video-
on-demand (VOD) e a oferta de
conteúdo por outras plataformas
fazem parte do planejamento das
operadoras e devem ser assunto
para as conversas entre os players
do setor durante os próximos anos.

Questões que dominaram o
cenário da TV por assinatura
durante anos, como a exclusividade
de canais e conteúdos, parecem ter
ficado no passado. Até mesmo a
"fila de canais", fortemente
debatida há menos de um ano,
parece não estar no topo das
discussões. Isso porque operadoras
como a Sky, por exemplo, deixam

claro que seu foco não está no
lançamento de novos canais em
definição padrão, ou SD. "Não vamos
mais lançar canais em definição
standard. Todo o posicionamento da
empresa mudou para HD. Até mesmo
nosso slogan se tornou 'Sky - HDTV é
isso'", conta o vice-presidente de
marketing e programação da operadora,
Agrício Silva Neto.

O próximo passo da Sky neste
sentido é realizar uma segunda rodada
de negociação com as programadoras
para lançar no mínimo outros dez
canais até o final do ano,
independentemente se em um novo

pacote ou como parte do pacote
atual. Conseguir outros dez canais
em alta definição, além dos dez que
já estão presentes na atual oferta
da Sky, parece não ser um grande
problema para a operadora, agora
que o lançamento do primeiro
pacote HD já abriu o caminho.
"Com o HD, nosso desafio maior foi
fazer com que as programadoras
acreditassem no projeto e, em
alguns casos, trouxessem esses
canais para o País. Foi uma
negociação intensa e longa", conta
Silva Neto. "Agora já ganhamos
essa confiança".



Ele diz ainda que,
embora o foco seja em
HD, a operadora
precisa ser seletiva, já
que o espaço disponível
para os canais ainda é
restrito e um canal HD
ocupa três vezes o
espaço de um canal
em definição standard.
"Acredito que os
canais vão migrar
gradativamente para o
HD", afirma.

Embora a base de assinantes
ainda seja pequena - são 40 mil
lares com pacote HD da Sky - Silva
Neto diz que as programadoras
sabem que esse número começa
baixo e que depois os assinantes
migram para os pacotes mais
caros. "No período de um ano,
mais de 50% da base se move para
outros pacotes", conta o diretor.

"Não vamos mais lançar
canais em definição
standard.Todo o
posicionamento da
empresa mudou para HD"
Agrícioo Silva Neto, da Sky

Deixar de adquirir
canais lineares em
definição padrão também é
uma das estratégias da
concorrente da Sky e maior
operadora de TV por

assinatura no Brasil, a Net Serviços. "A
indústria passou de uma situação de
não ter canais para ter até um excesso
deles", diz o diretor de programação da
operadora, Fernando Magalhães. Hoje a
Net conta com 90 canais pagos, além de
canais de música e os abertos. Diante
da ampla oferta, a operadora começa a
focar em aquisições de outros tipos de
produto, embora não descarte lançar

canais em definição padrão no
futuro. "Não é que não vamos
lançar mais canais lineares SD.
Mas o modelo que existe hoje, de
canais em definição standard, está
próximo do fim", afirma. "Que
diferença faz, hoje, ter mais um
canal? Atualmente, nenhum canal
linear é diferencial para tomar uma
decisão", revela Magalhães.

Para o executivo, o diferencial
daqui para frente será o HD e o
VOD, em especial este último, que
atenderia, segundo Magalhães, ao
conceito de cauda longa. "Com o
VOD você pode dar o que o
consumidor quer ver, na hora
que ele quer ver. É uma biblioteca
que não caberia em um canal
linear", diz.

Para Magalhães, a tendência é
que os canais lineares melhorem as
suas programações em relação ao
que têm hoje. "Além de uma

Text Box
Anúncio



melhoria do próprio canal, acredito
na substituição desses canais SD
por suas versões HD", afirma. Ele
lembra, porém, que muitos canais
HD hoje no mercado não são 100%
produzidos em alta definição e
contam com conteúdo upconverted.
"Acredito que a tendência no HD
seja ter canais relevantes e que
tenham conteúdo em HD de fato.
Vamos priorizá-los e complementar
a oferta com o VOD na Net,
com o objetivo de não empilhar
muitos canais".

Para o VOD, Magalhães conta
que um modelo interessante pode
ser uma mistura de canal linear
com vídeo sob demanda. "Podemos
usar a marca do canal no VOD",
diz. Em termos de gênero de
programação, conteúdo adulto,
infantil, filmes e séries devem ter
maior apelo sob demanda, segundo
o diretor.

De volta às origens
O aumento da oferta em alta

definição, que passa por uma
corrida dos operadores para ver
quem oferece mais canais e de
melhor qualidade, pode lembrar
em alguns pontos o início da
indústria, quando os operadores
colocavam canais que não tinham
qualquer apelo para o público
brasileiro, feed em português, ou
conteúdo nacional. "Naquela
época, foi uma grande aposta em
um negócio que funcionou em
outros países. Colocávamos tudo
aquilo que estivesse disponível no
ar. Quem entrasse primeiro, tinha
chance de conquistar esse
mercado", conta Antônio

"No início, colocávamos
tudo aquilo que estivesse

disponível no ar. Quem
entrasse primeiro,

tinha chance de conquistar
esse mercado"

Antônio Barreto, da DLA

Barreto, CEO da DLA,
que esteve envolvido
em uma das
primeiras operações
de TV por assinatura
no Brasil, o Canal +,
projeto pioneiro que
iniciou a TV por
assinatura na capital
paulista, em 1989.

Alberto
Pecegueiro, a frente
da Globosat desde o
final de 1994, afirma
que a diretriz principal naquela época
era ser uma alternativa à TV aberta.
"Não havia preocupação com audiência,
não havia massa crítica", observa. Para
ele, o negócio de programação no Brasil
começa a se firmar quando se divide a
programação da distribuição.

Essa motivação por pioneirismo,
atualmente, tem feito com que as
programadoras corram atrás de fazer

"A indústria passou de uma
situação de não ter canais
para ter até um excesso
deles?
Fernando Magalhães, da Net Serviços

analisa como lançá-lo sem
que ele seja confundido com
um produto da MTV Brasil.

Distribuição em foco
Embora o conteúdo

fragmentado, vendido sob
demanda, e os canais em alta
definição sejam as meninas dos
olhos dos maiores operadores, a
realidade pode não ser exatamente
a mesma enfrentada pelos
programadores. Ainda que todos os
grandes programadores, brasileiros
ou estrangeiros presentes no Brasil

ENQUANTO PROGRAMADORAS TENTAM
EMPLACAR CANAIS SD, OPERADORAS BUSCAM
CANAIS HD E CONTEÚDO ON-DEMAND.
seus canais HD, mesmo que o conteúdo
não seja totalmente produzido em alta
definição e seja pouco adaptado para o
público nacional. "Estamos passando
pelos mesmos desafios: o custo caro de
programação, a dificuldade de
produção. O HD é uma aposta cara.
É como se tivéssemos que reinventar
a roda", conta o vice-presidente
da Turner International do Brasil,
Anthony Doyle.

Para contornar os altos custos do
HD, os programadores apostam em

canais programados
globalmente. É o
caso da Viacom, cujo
canal MTVN HD
conta com conteúdo
da produtora do
mundo todo para
compor a sua grade.
O canal ainda não
está sendo
comercializado no
Brasil porque a
programadora

tenham canais em alta definição,
ou pelo menos tenham iniciativas
para colocar seus canais em HD no
mercado em breve, há ainda
deficiências na distribuição de seus
canais lineares SD que precisam
ser resolvidas.

De um momento em que as
operadoras precisavam de conteúdo
para suas ofertas, até a saturação
dos line-ups, as programadoras
cresceram, fizeram fusões,
ampliaram seus escritórios e
começaram a negociar publicidade
nacionalmente. Entre outros
fatores, é a publicidade o principal
motivador para que os
programadores busquem ganhar
distribuição. Um aumento de base
significaria mostrar ao mercado
publicitário que a TV por
assinatura merece mais do que
apenas os 3,74% de participação no
bolo publicitário que o meio tem
hoje (Fonte: Projeto Intermeios
referente ao ano de 2008).



Ao deixar claro que
o foco das operadoras
é a alta definição e que
a aquisição de novos
canais SD não está na
pauta do dia, resta aos
programadores que
querem emplacar seus
canais atender a outra
demanda (e também
desafio) dos
operadores: os pacotes
para a classe C. Os
operadores que fazem
as suas tentativas de entrar mais
fortemente nesse segmento querem
conteúdo de qualidade e que tenha
forte apelo para este público, por
um preço que torne os pacotes
viáveis. "A gente sabe que o
potencial de crescimento está na
classe C. Porém, é preciso ter o
conteúdo relevante, como o futebol,
por um preço que se possa pagar.
Se não for feito algo para mudar
isso, o mercado não cresce", diz a
diretora executiva da NeoTV,
Neusa Risette.

A Fox, segundo Gustavo Leme,

"É importante pensarmos
em como baratear os custos
para conseguir com que
operadores façam pacotes
mais acessíveis"
Silvia Jafet, da Band

vice-presidente da Fox
Channels Latin America no
Brasil, trabalha com foco
em duas pontas. Por um

lado, busca atender à demanda dos
operadores pelos canais em HD, para
compor os pacotes voltados às classes A
e B (além do canal Fox/NatGeo HD, que
já está nos pacotes da Net e Sky, a
programadora prepara o lançamento do
NatGeo Wild para novembro e do
NatGeo Adventure para janeiro do
próximo ano). Por outro lado, está
atenta também a clientes como Oi e
Embratel, que entram no mercado de
TV por assinatura com foco na classe C.
"Estamos adequando produtos
atuais para atender a esta demanda",
afirma Leme.

Silvia Jafet, diretora de
desenvolvimento e novos negócios
dos canais pagos da Band, também
aponta estes dois elementos - alta
definição e aumento da base de
assinantes com a popularização do
serviço de TV paga - como
determinantes para os rumos da
programação. Silvia conta que o
grupo trabalha para o lançamento de
quatro novos canais, sendo que um
deles tem forte foco no mercado HD.
"Também é importante pensarmos
em como baratear os custos para
conseguir com que operadores façam
pacotes mais acessíveis. Acho que
este é hoje o grande desafio do
operador", observa.

Novos papéis
Não é novidade que os hábitos

dos consumidores de mídia estão
mudando. É sabido por
programadores, operadores e
produtores de conteúdo que o
consumidor quer ver o que quer,
quando quer e na tela que quer.
"As pessoas vão ver TV de forma
não-linear, não se pode lutar contra

NEGOCIAÇÃO CONSTANTE
Enquanto as gigantes do setor de TV por assinatura
planejam a ampliação de suas ofertas HD e pensam nos
próximos passos em VOD e Internet, entre os pequenos e
médios operadores, a situação é muito diferente. As
operadoras médias passam pela digitalização de suas
operações, enquanto a maioria das pequenas sequer deu
início ao processo.
Todos os movimentos que de alguma forma impactaram o
mercado, certamente bateram com mais força nas operações
de menor porte. Quando houve uma desvalorização do real,
em 2002, por exemplo, os custos com programação, que até
então eram em dólares, tornaram muitas
negociações insustentáveis. "Eu achava que
algumas empresas não terminariam o ano.
Felizmente, os programadores entenderam a
situação e houve uma renegociação dos

"O mercado concentrado é um
risco em termos de negociação.

Quanto menos grupos, mais
difícil negociar. As empresas pequenas e

médias têm que ser mais criativas"
Neusa Risette, da NeoTV

contratos", conta a diretora executiva da Associação NeoTV,
Neusa Risette.
Questões como a quebra da exclusividade dos canais
Globosat, inicialmente desejadas pelas operadoras menores,
deixaram seqüelas para essas empresas, devido à maneira
como foi realizada. "Há uma série de exigências para
carregar os canais, como a penetração total na base. Para os
pequenos, principalmente, é muito difícil de carregar todos os
canais, por causa dos custos", diz Neusa.
Ela lembra ainda que essa quebra fez com que os outros
programadores corressem em busca de estar nos pacotes mais

básicos das operadoras. "Neste momento, com os
programadores querendo se proteger, aumentou a
pressão por um empacotamento fechado e houve um
retrocesso. O problema é que com a digitalização, o
número de canais no mercado aumenta, e as
empresas que não digitalizaram não conseguem
carregar os canais que as programadoras
empacotam", diz.
Em um cenário de consolidação, a tendência é que
essas operações sofram ainda mais para realizar suas
negociações de programação. "O mercado concentrado
é um risco em termos de negociação. Quanto menos
grupos, mais difícil negociar. As empresas pequenas e
médias têm que ser mais criativas", afirma.



isso. Essas plataformas todas,
Internet, celular, VOD, têm que
conversar", diz Álvaro Paes de
Barros, da Viacom.

Mediante essa desfragmentação
do conteúdo e a oferta em
mídias que não a televisão,
como fica o papel do programador
e do operador?

Para Anthony Doyle, da Turner,
a Internet, onde o consumidor
acessa o que quer, quando quer e,
muitas vezes, sem pagar pelo
conteúdo, está mudando a forma
de consumir entretenimento.
"Temos que ser melhores do que
fomos no passado", diz.

Para o executivo, a
programação como ela existe hoje,
feita por um intermediário, vai
continuar a existir por muito
tempo. "Acredito na oferta de

comodidade. O telespectador gosta de
ter alguém programando o conteúdo
para ele. O VOD, por exemplo, é
um complemento importante, mas
me parece que sozinho ele não
sobrevive", afirma.

Para Barreto, da DLA, o que mais
vale hoje é a marca do canal que se
tem. "Canal é marca. Se você se
identifica com ESPN, MTV, HBO, por

exemplo, você vai se identificar
com o canal linear, com o VOD,
com a marca presente no
Facebook, em um chat ou qualquer
outro lugar", diz.

Com tantos desafios para o
operador, em desenvolver
tecnologia e ampliar a base de
assinantes, e para os
programadores, em oferecer
conteúdo para diferentes mídias e
em diferentes formatos, os
detentores dos direitos estão em
posição mais privilegiada do que
nunca. Diante dessa supremacia do
conteúdo, programadores
esforçam-se para adquirir direitos
para todas as mídias, enquanto
operadores repensam seu papel
diante da distribuição de
conteúdo por mídias que lhe
escapam o controle.
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Passado vs. Futuro
O que parece

muito claro entre
programadores é que o
operador não perderá a
sua função no mundo da
programação. Além da
tecnologia, o operador
tem um relacionamento
com o assinante, que
vai além do que o
programador
consegue oferecer.

Esse relacionamento e essa
tecnologia são apreciados por
quem viveu os primórdios da
indústria, quando esses serviços
não recebiam a devida
importância. Barreto conta que,
naquela época, todos acreditavam
que o mercado adotaria a TV paga
de forma mais rápida, e que isso
não aconteceu em grande parte
por problemas operacionais. "O
mercado não conseguia instalar o
equipamento, fazer o atendimento
ao consumidor. Houve um
investimento em programação,
mas a parte operacional ficou de
lado. Foi o 'calcanhar de Aquiles'
da TV por assinatura em seu
começo. Era um caos operacional
total", diz. "Hoje o grande ativo
que a operadora tem é a relação
com o cliente. Na época, a gente
achava que se pusesse o canal no
ar, as pessoas comprariam".

Roger Karman, hoje sócio-
gerente da Net Angra, de Angra
dos Reis (RJ), concorda com
Barreto. Ele foi presidente da TVA
quando o grupo Abril lançou seu
serviço de TV por assinatura. Hoje,
ele avalia que erros estratégicos da
Globo e da Abril, principais players
na época, com excessiva
preocupação com questões técnicas

"As pessoas vão ver TV de
forma não-linear, não se
pode lutar contra isso. Essas
plataformas todas, Internet,
celular,VOD, têm que
conversar"
Álvaro Paes de Barras, da Viacom

e de programação levaram
a indústria a um
desenvolvimento lento. "Os
dois estavam errados do
ponto de vista estratégico.

Achavam que era televisão quando, na
verdade, pay TV é um serviço de
telecomunicação. Não é produção de
conteúdo, é um fenômeno de
distribuição de canais. Este
posicionamento estratégico equivocado
da Globo e da Abril fez com que a
indústria tivesse um começo difícil e
lento. Eles se preocupavam muito com
questões tecnológicas, o que não era de

canais via Internet para os
assinantes do serviço de TV por
assinatura, mediante uma
autenticação. A Sky, por exemplo,
analisa um projeto para
disponibilizar seu conteúdo na
Internet, que se encontra ainda
em fase inicial, segundo Agrício
Silva Neto.

Para Álvaro Paes de Barros,
dentro de três a cinco anos o
modelo que envolve conteúdo em
diferentes janelas deve estar mais
organizado. "Vivemos um momento
de confusão, mas acredito que o
provedor de conteúdo vai aprender
a conviver com essas janelas", diz.
"No final, o que todos querem é
conteúdo de qualidade. Por isso,
um dos nossos grandes objetivos é
nos estabelecermos como
provedores de conteúdo".

Além disso, o que todos
parecem concordar é que a

EMBORA DETENDORES DOS DIREITOS DO
CONTEÚDO ESTEJAM EM POSIÇÃO PRIVILEGIADA,
SÃO OS OPERADORES QUE TÊM RELAÇÃO
COM O CONSUMIDOR.

interesse do assinante, que precisa ser
conquistado. Por isso o serviço demorou
para pegar", opina.

Quando se discute a possibilidade de
utilizar a Internet como mídia para a
exibição de conteúdos tipicamente da
TV paga, embora se discuta muito a
questão da venda desses conteúdos por
parte dos estúdios a portais, sem
respeitar a janela da TV paga, o que
todos os programadores parecem
concordar é que o modelo
testado atualmente pela
HBO nos Estados Unidos é
um bom caminho a ser
seguido. A HBO testa
oferecer conteúdo de seus

"Acredito na oferta de comodidade.
O telespectador gosta de ter alguém programando o conteúdo

para ele. O VOD, por exemplo, é um complemento importante,
mas me parece que sozinho ele não sobrevive"

Anthony Doyle, da Turner

televisão ainda é a melhor maneira
de promover um conteúdo, que
pode ir para a Internet, celular ou
qualquer outro meio, mas que
depende necessariamente de
divulgação. "Você precisa trabalhar
a mídia que você tem. No nosso
caso, apostamos no operador de
cabo. Se fosse fazer sozinho, teria
que ter dinheiro para gastar em
mídia e promover esse conteúdo.

Por isso, opto por fazer
via operador. Meu
cliente é meu
melhor distribuidor",
diz Barreto.

Na mesma linha,
Pedro Garcia, diretor de
negócios do SporTV,
Globosat HD e canais
pay-per-view, acredita
que a televisão ainda é
o melhor distribuidor
de conteúdo audiovisual



"Globo e Abril estavam erradas do ponto
de vista estratégico. Achavam que era televisão

quando, na verdade, payTV é um serviço de
telecomunicação. Não é produção de conteúdo,

é um fenômeno de distribuição de canais".
Roger Karman, da Net Angra

e a TV por assinatura deve ser o
principal foco dos canais. "Todas
as novas formas são
complementares", afirma.

Ter foco em televisão, no
entanto, não impede os canais de
fazer experimentos em novas
mídias. Segundo Letícia Muhana,
diretora do GNT, o canal quer fazer
do internauta uma audiência para
seu conteúdo. Uma experiência
está sendo feita com o programa
"Happy Hour", que reestreou no
fim de julho com transmissão do
primeiro bloco ao vivo na televisão
e na Internet. "A idéia é que o
conteúdo vá onde puder ir: celular,
TV, Internet", observa a diretora.
"A Internet é uma plataforma de
ensaio importante, dá para
mensurar, experimentar".
Há também projetos no canal
de produções que comecem
na Internet e migrem para
outras mídias.

Entre as novas formas de
entrega de conteúdo, a Fox
também aposta as fichas na

Internet. "VOD ainda
não é negócio e não
sei se vai ser. Na
telefonia móvel já
tentamos fazer
algumas coisas que
não deram certo porque a plataforma
não está preparada para formatos
longos e não temos muita oferta de
formatos curtos. Na Internet a gente
tem capacidade de gerar negócios, mas

caminho. Em 20 anos, as
programadoras ganharam
feeds exclusivos, depois
programação local e, por
último, produção nacional.

Com recursos do Artigo
39, para as programadoras
internacionais, e agora
também o 3°A, que as
empresas se preparam para
começar a utilizar, só não
faz conteúdo nacional quem
não quiser. E as
experiências até o momento

demonstram que não há motivos
para não querer. "Todos os
grandes grupos produtores
entenderam que o Brasil é um
mercado importante. Isso fica

CRESCIMENTO LOCAL E LEI DE INCENTIVO
PERMITIRAM A AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO
NACIONAL NAS PROGRAMADORAS ESTRANGEIRAS.
é preciso que ela se coloque em um
lugar dentro da cadeia", ressalta Leme.
Recentemente, a programadora lançou
seu portal de vídeos, o MundoFox, com
temporadas antigas de suas séries de
TV on-demand.

Identidade nacional
De esportes desconhecidos dos

brasileiros a canais inteiramente
produzidos no Brasil, a grade dos
canais pagos já passou por um longo

claro não só pelos escritórios
regionais montados aqui, mas
pela produção específica para o
Brasil", diz Barros, da Viacom.

Em 98, a Fox montou seu
escritório no País. "A
customização do conteúdo para o
mercado brasileiro foi um
processo de transição. Antes não
tínhamos feeds, não tínhamos
muita flexibilidade", diz Leme,
destacando que a produção local
começa a ganhar força com o
Artigo 39. "No começo eram
coisas muito tímidas".

A Discovery abriu o escritório
no País em 2006 e também tem
investido nas produções locais. "É
importante, geralmente é um
grande sucesso e funcionam bem
fora do Brasil também. Se vai
crescer ou não, depende do
mercado. É bom entregar o que
as pessoas esperam, seja
conteúdo brasileiro ou
estrangeiro", observa
Fernando Medin, diretor

"Manhattan Connection" estreou no
GNT em 93. A premissa do canal era fazer
não-ficção e aproveitar de maneira
diferenciada os talentos da TV aberta.



DUELO DE TITÃS
A indústria de TV por assinatura firmou-se no Brasil com apoio de dois grandes
grupos de mídia, Globo e Abril, que protagonizaram duelos que influenciaram
os rumos da programação por algum tempo. "Disputávamos muito com a Globo
em quantidade de canais", lembra Roger Karman, que presidia a TVA, serviço
de TV por assinatura do Grupo Abril, no início de suas operações, em 1990. A
TVA havia ganhado uma concessão de sinal UHF e agregou os canais

distribuídos por MMDS da programadora Canal +. No
line-up inicial da TVA, estavam canais internacionais
na língua original (ESPN, CNN, Cartoon e TNT), além
do Superstation, um canal programado localmente com
conteúdo de fora, e o Showtime, canal de filmes cuja
premissa era ter um filme novo por dia.
A Globosat começa como programadora e
distribuidora, junto com a Net Brasil, em 1991,
lançando quatro canais: GNT, Multishow, Top Sport
(atual SporTV) e Telecine. Foi na área de filmes que
as empresas tiveram seu primeiro embate. Ambas
gastavam muito dinheiro nas negociações com os
estúdios pela compra e exibição dos filmes e, por isso,
chegaram a cogitar o lançamento em parceria de um
canal, o que não deu certo e abriu caminho para os
acordos de exclusividade. A TVA atacou aliando-se à

HBO, que faria a negociação com os
estúdios. A Globosat respondeu no
mesmo dia com um acordo com os
estúdios Paramount, Universal, MGM e
Fox. Em 1997, acabou a exclusividade
de distribuição do Telecine na rede Net/
Multicanal e do HBO na TVA.
No final da década de 90, a disputa
entrou no terreno dos esportes. Houve um
aquecimento dos direitos de transmissão

dos eventos esportivos com a briga do SporTV e do ESPN Brasil, apoiado pelo
Grupo Abril. A Globo manteve os direitos e viu espaço para o crescimento da
programação esportiva lançando em 1998 o serviço pay-per-view para futebol.
Em 2006, o Cade (Conselho Administrativo de Direito Econômico) determinou o
fim da exclusividade dos canais Globosat na Net e Sky. De acordo com Alberto
Pecegueiro, diretor geral da Globosat, o Cade levou em consideração o risco de
dominação de mercado com a fusão Sky e DirecTV. "Eles não imaginavam que o
mercado de DTH fosse ficar tão competitivo. Acredito que se não fosse isso, a
exclusividade não teria sido quebrada", avalia. Segundo ele, a decisão acabou
funcionando como um impulso para os negócios, já que em 2006, a TV por
assinatura no Brasil já vivia um regime de busca de audiência.
A quebra de exclusividade abriu também caminho para que outros canais
aumentassem a distribuição entrando para o line-up da Net, como foi o caso
dos canais pagos do Grupo Bandeirantes, que só conseguiram entrar para a
operadora em 2008.

"O Cade não imaginava que o
mercado de DTH fosse ficar tão
competitivo. Acredito que se
não fosse isso,a exclusividade
não teria sido quebrada"
Alberto Pecegueiro, da Globosat

geral e vice-presidente sênior
da programadora.

Muito do que se vê hoje na
produção local é resultado de uma
experiência positiva implantada
inicialmente pela Globosat.
Segundo Luis Gleiser, que atuou em
91 como diretor de programação
geral dos canais Globosat no
lançamento da operação, o fato da
Globosat ter criado a programação
que privilegia a produção

independente forçou os programadores
estrangeiros a entrar nesse segmento.

Foi na base da experimentação que
o GNT, um dos quatro primeiros
canais montados na Globosat, mudou
de perfil ao longo dos anos. Surgiu
como um canal de notícias (a sigla
significa Globosat News Television).
"Percebemos que não daria certo, que
seria melhor que as redações do canal
pago de notícias e da TV aberta
estivessem no mesmo lugar", conta

Letícia. Mais tarde surgiu o
Globonews. Assim, a orientação
do GNT era ser um canal de não-
ficção e aproveitar os talentos da
TV aberta em suas devidas
formações na TV por assinatura. O
jornalista Paulo Francis, que tinha
uma pequena coluna no Jornal
Nacional, ganhou mais espaço no
"Manhattan Connection", em
1993. "Para ter mais notoriedade,
abríamos o sinal no horário do
programa para que aqueles que
não assinavam pudessem ver. Deu
supercerto", diz Letícia. A partir
daí, a programação nacional
começou a ganhar força no canal,
que coproduziu documentários, e
assumiu em 2003 o perfil que tem
hoje: "um canal de alma
feminina", como define a diretora.

Veterana na indústria de TV
por assinatura, Letícia reconhece
que o começo foi difícil. "Quem
disser que tinha plena convicção

MODELO DA HBO
NOS EUA, DE ABRIR
O CONTEÚDO PARA
ASSINANTES NA
INTERNET, É BEM
VISTO PELOS
PROGRAMADORES.

de que tudo o que estava fazendo
daria certo está mentindo. Íamos
muito pela intuição. Sabíamos o
que se fazia nos Estados Unidos
e na Europa, mas aqui não
tínhamos base. Definíamos
conteúdo para assinante
nenhum", lembra. Agora, há
assinantes e a indústria esforça-
se para conhecê-los melhor e
buscar embasamento para novas
decisões. Alguns acreditam que a
entrada da TV por assinatura na
medição do Ibope contribuiu
neste sentido. O fato é que
agora ao menos existem pistas e
saber segui-las é um grande
trunfo diante das questões
cuja complexidade aumenta
cada vez mais.
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