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Variedades 2%
Femininas 3%

Reality shows 3%

Desenhos 8%

Filmes 17%

Elas gostam de assistir à TV 
acompanhadas por seus maridos 
(ou namorados) e, portanto, não 
querem ter um canal direcionado 
só para o público feminino. Essas 
foram algumas das conclusões 
de uma pesquisa realizada com 2 
mil mulheres da América Latina 
pela Discovery Networks. As 
respostas ajudaram a formatar 
a nova atração da rede, o canal 
de entretenimento Liv — que 
entrou no lugar do People & Arts 
na última semana.

Um dos indicativos mais im-
portantes, porém, diz respeito ao 
que especificamente as mulheres 
querem ver na TV paga. E a res-
posta indicada pelos focus groups 
trabalhados é bem simples: séries. 
O público feminino faz questão de 
se envolver com o drama das per-
sonagens como forma de escapar 
de próprios problemas. “Isso mos-
tra um alinhamento entre o desejo 
da audiência e o do anunciante, 
que também quer colocar sua 
marca nos intervalos de séries”, 
diz Fernando Medin, diretor geral 
da Discovery Networks para a 
América Latina.

Ele se refere a uma outra pes-

Pesquisa

Elas e a telinha

Parenthood, atração do Liv, novo canal da Discovery: mulheres preferem seriados

não há novela das 21h, o que 
mostra que, para o consumo 
de conteúdo, ser mulher é um 
valor universal.”

Por fim, a pesquisa identi-
ficou também que as mulheres 
gostam de simplicidade. Elas 
não querem ficar procurando 
os seus programas prediletos. 
Gostam de se programar, sa-
bendo por exemplo que a série 
X vai ao ar todas as segundas-
feiras em um horário pré-de-
terminado. E mais: valorizam, 
sim, a reprise dos seriados 
que acompanham, já que nem 
sempre conseguem assistir a 
ele na data em que vão ao ar 
pela primeira vez.

Paula Ganem

Segmentos que mais investem nos canais de entretenimento
Higiene pessoal e Beleza 22%
Carros e Acessórios 11,3% 
Higiene doméstica 9,8% 
Eletrônicos 9,8% 
Cultura/Lazer/Esporte e Turismo 8% 

Fonte: Media Monitor

Fonte: Media Monitor

67% Séries 

Canais de entretenimento
Participação no bolo publicitário (por gênero de programa)

quisa encomendada pela empresa 
ao Media Monitor e realizada 
com anunciantes entre janeiro 
e dezembro de 2009. De acordo 
com esta, as séries são o gênero 
de programa que mais atrai as 
marcas nos canais de entreteni-
mento, seguidas pelos filmes. O 
mesmo levantamento identificou 
ainda os segmentos que mais 

anunciam nesses canais: Higiene 
pessoal e Beleza (22%), Carros 
e Acessórios (11,3%), Higiene 
Doméstica (9,8%), Eletrônicos 
(9,8%) e Cultura/Lazer/Esporte 
e Turismo (8%). 

Família 
Apesar de toda a evolução 

profissional das mulheres, a 

principal preocupação delas 
continua a ser a mesma do tem-
po de nossas avós — a família. 
Medin lembra que esse dado 
mais uma vez coincide com o 
posicionamento do mercado 
publicitário, que, como indi-
cou o levantamento, investe 
na divulgação de produtos de 
cuidado pessoal e de uso fa-
miliar nas verbas destinadas à 
TV paga.

Em todos os países pesqui-
sados, as mulheres disseram 
que o melhor horário para 
assistir à TV é às 22h, quando 
já estão liberadas dos afazeres 
domésticos e têm um tempo 
livre para elas próprias. “Isso 
ocorre até em países onde 
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Um jantar para 22 pessoas, 
comandado por um chef estre-
lado. Convencional, não fosse 
a forma como esse jantar é ser-
vido: a 50 metros de altura! É o 
Dinner in the Sky, cuja inovação 
se transformou em marca com o 

poder de agregar outras marcas 
ao projeto. Trazido pelas empre-
sas Mídia Foods e NewDining ao 
Brasil, com o patrocínio da Bras-
temp, o Jantar no Céu tem ser-

Jantar servido nas alturas: 
patrocínio  e guindaste

Marcas sobem ao céu 
para se promover

vido pratos de chefs famosos e 
também tem sido um prato cheio 
para empresas como Chandon, 
Heineken, Oxford, Acqua Panna, 
São Pellegrino, Café Santa Môni-
ca e Risco Zero colocarem suas 
marcas literalmente no céu.

O sócio-diretor da Mídia 
Foods, Denis Fillipini, afirma 
que há uma grande adesão 
principalmente por empresas 
interessadas em fazer marketing 
de relacionamento com clien-
tes e parceiros. O empresário 
comprou os direitos de uso do 
evento por cinco anos no Brasil, 
e essa compra inclui a aquisição 
da estrutura (mesa) de 7 tone-
ladas que, duas vezes por noite 
e quatro vezes por semana, é 
içada a uma altura equivalente 
a um prédio de 17 andares, para 
o deleite de 22 pessoas (e mais 5 
do staff) que passam, em média, 
1h30 sobre os haras e as pistas 
do Jockey Club de São Paulo.

O projeto Dinner in the Sky 
nasceu na Bélgica e tornou-se 
um produto-exportação: em 
pouco mais de três anos, já che-
gou a mais de 30 países, serviu 
mais de 700 jantares e estreou 
recentemente no Brasil. 

Sérgio Damasceno

D
iv

ul
ga

çã
o

Para saber mais, use este código

1. No browse do seu celular, acesse o 
site www.phdmobi.com

2. Faça o dowload do leitor de beetagg

3. Abra o aplicativo e 
use a câmera

4. Mire ou fotografe 
esta imagem

5. Assista ao vídeo
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