
A caça aos anunciantes
TV por assinatura busca meios de expandir a publicidade nos canais pagos.
Principal problema ainda é o tamanho da base de assinantes.

consenso que a fatia da
TV por assinatura no bolo
publicitário precisa
aumentar. Embora esse
aumento passe por um

crescimento da base de assinantes,
existem outras formas de impulsionar
o crescimento desse share, segundo os
participantes do painel "Verba
publicitária: com quem é a disputa?",
que aconteceu durante a ABTA. Para
José de Salles Neto, do Intermeios, o
atual share da TV paga, de 3,7%, é
"vergonhoso". "A TV por assinatura
não pode se contentar com esse share.
Para alavancar o negócio, seria
importante que a ABTA fizesse um
trabalho junto ao mercado
publicitário, 'vendendo' as qualidades,
as vantagens e os diferenciais da TV
paga", diz Salles Neto, que participou
do painel ao lado de Fred Muller, da
Globosat, e de Luciana Schwartz,
então diretora geral de mídia da Y&R.
Vale lembrar que dados do projeto
Intermeios referentes ao primeiro
semestre de 2009 indicam que a TV
por assinatura registrou queda na
participação do bolo para 3,4%.

Luciana Schwartz concorda que é
preciso uma união de esforços para
que o mercado publicitário conheça a
TV por assinatura. "Tem que pegar
pesado com campanha e um trabalho
forte. Acho, inclusive, que foi devido
ao trabalho feito pela Aner, de
divulgação do meio revista, que ele
não está sofrendo tanto quanto os
jornais", compara.

Segundo Luciana, o problema
maior está na base de assinantes, que
ainda é muito pequena. Outras
questões, como a qualidade de
programação, parecem não ser
problema para o setor no Brasil. "No
Japão, por exemplo, a TV por

José de Salles Neto, Luciana Schwartz e Fred Muller: para que atual share da TV paga,
de 3,7%, aumente, é preciso união de esforços para promover o meio.

assinatura não decolou porque não tinha
conteúdo local. Aqui tem, e com qualidade.
A TV por assinatura brasileira tem
musculatura", afirmou.

Para Fred Muller, diretor comercial da
Globosat, as equipes comerciais de TV por
assinatura têm feito seu trabalho pára
defender o meio. "A palavra Vergonhoso'
dói", contesta. Ele lembra que a TV por
assinatura ganhou share e que agora é
preciso olhar para frente. "Temos que
buscar nossa relevância para a audiência e
a publicidade crescerem". Segundo Muller,
essa relevância passa pela qualidade da TV
paga, pelos formatos comerciais
diferenciados e mais flexíveis e ainda pela
oferta em alta definição.

Salles Neto acredita, porém, que a TV
por assinatura, assim como os outros
meios, deve se beneficiar do constante
crescimento das verbas publicitárias,
mesmo que não ganhe em share. "Acredito
que vamos fechar o ano com um aumento
de 5% no volume de investimento em
mídia", afirmou.

Ele acredita ainda que a grande
competição da TV por assinatura deve ser

com a TV aberta, que detém a maior
fatia do bolo publicitário. "Se vocês
conseguirem tirar um pouquinho do
share de TV aberta, já é um grande
avanço". Ele ressalta também que o
meio jornal foi o único que perdeu
espaço significativo no share de verba
publicitária desde 1990. "A maioria
das mídias não ganhou nem perdeu
quase nada desde que o Projeto
Intermeios iniciou a medição. Apenas
o jornal, que perdeu quase 11% de
share", afirmou. "Se somarmos a
entrada da TV por assinatura, com
3,7% de share, da Internet, com 3,5%,
guias e listas, com 2,16% e cinema,
com 0,4%, dá quase 10%", calcula.

Ele acredita ainda que a
vantagem do processo é que as
verbas vêm crescendo, de um modo
geral. "Apesar da mídia manter o
share, é possível ter desenvolvimento
favorável", diz. "Para o ano que vem,
estamos prevendo um crescimento
de 8% a 10% no volume de
investimento", conclui.
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