
O homem que convence de Oprah até Obama 
Talita Moreira 
 
David Zaslav conduz esforço de internacionalização da Discovery  
 
David Zaslav é um homem persuasivo. O executivo-chefe da Discovery Communications 
convenceu o presidente Barack Obama a participar de um episódio da série "Caçadores de 
Mitos", no fim do ano passado, e fez a apresentadora Oprah Winfrey - ícone da televisão 
aberta nos Estados Unidos - trocar a rede ABC por um canal próprio na TV a cabo. 
 
Com tacadas desse tipo, Zaslav tornou-se um dos homens fortes do setor de mídia nos 
Estados Unidos. Agora, o executivo americano de ascendência polonesa, quer fazer barulho 
fora de casa. 
 
"Nosso foco é direcionar o foco da Discovery para os mercados internacionais", afirma Zaslav 
em uma entrevista concedida ao Valor durante uma rápida visita ao escritório da empresa em 
São Paulo, nesta semana. 
 
A passagem pelo Brasil não poderia ser mais emblemática. É a primeira vez que o executivo-
chefe da Discovery visita a subsidiária desde que decidiu criá-la, em 2007. De patinho feio do 
setor de televisão por assinatura, o Brasil se tornou um dos mercados de maior crescimento no 
mundo. "A economia está forte e temos canais muito bem-sucedidos aqui, como Discovery 
Kids e Home & Health. Por isso, queremos gastar mais dinheiro e tempo no Brasil", diz, sem 
revelar números. 
 
Na estratégia de crescimento futuro da Discovery, o Brasil um dos três principais mercados 
para a companhia. Os outros são os Estados Unidos e o Reino Unido. 
 
A Discovery tem 11 canais distribuídos no Brasil e esse número não vai mudar por enquanto. 
"Vamos reforçar o que já temos", diz Zaslav. Com atrações como os desenhos animados 
Backyardigans e As Aventuras de Doki, o infantil Discovery Kids é um dos canais mais 
populares do país na TV por assinatura.  
 
As apostas da companhia para os mercados internacionais - incluindo o brasileiro - baseiam-se 
numa mistura de conteúdo internacional e programação local. Para isso, a companhia criou, 
em 2010, o posto de diretor de programação internacional. Quem ocupa o cargo é Luis 
Silberwasser, até então responsável pelo conteúdo para a população hispânica nos Estados 
Unidos. 
 
A estratégia da Discovery é aproveitar ao máximo sua vasta produção de conteúdos não 
ficcionais, feita principalmente no mercado americano, porque isso ajuda a manter seus custos 
sob controle. Porém, a empresa planeja aumentar a criação de conteúdos locais sobre temas 
específicos de cada país. Exemplo disso é o documentário sobre o pré-sal veiculado pela 
versão brasileira do Discovery Channel em fevereiro. 
 
Amparado nesse modelo, Zaslav está otimista com as perspectivas para a empresa no Brasil. 
As mudanças que se desenham nas regras do setor, segundo ele, são importantes. "É uma boa 
política abrir o mercado para a competição entre plataformas", diz o executivo, referindo-se ao 
projeto de lei 116. O texto, em tramitação no Senado, vai permitir que as operadoras de 
telefonia atuem de forma irrestrita na TV por assinatura. 
 
O executivo, no entanto, vê com preocupação o artigo do PLC 116 que impõe cotas de 
programação nacional a todos os canais. "Uma das grandes vantagens do mercado brasileiro é 
que o sistema funciona muito bem agora. É sempre um desafio quando as regras mudam", diz 
Zaslav. 
 
Assim como fez no Brasil, a Discovery abriu escritórios próprios em uma série de mercados nos 
últimos anos. O mais recente, inaugurado em fevereiro, vai atender o Leste Europeu, o Oriente 
Médio e a África. Até então, essas regiões estavam dentro da mesma estrutura que cuida da 



Europa Ocidental, um mercado maduro. No ano passado, a companhia abriu escritórios na 
Rússia e na Ucrânia. 
 
Os mercados internacionais representam um terço da receita da Discovery, que totalizou US$ 
3,8 bilhões no ano passado. Apesar dos esforços de Zaslav, essa proporção pouco mudou 
desde que ele assumiu o comando da companhia, em janeiro de 2007. Porém, é fora dos 
Estados Unidos que o executivo acredita haver maior potencial de crescimento nos próximos 
anos. Os canais da companhia estão presentes em 187 países e atingem uma audiência 
acumulada de 1,5 bilhão de pessoas (levando-se em conta que cada espectador pode assistir a 
mais de um canal). 
 
Isso não significa que a Discovery tenha deixado de lado o mercado americano. No mês 
passado, entrou no ar o 3net, o primeiro canal com programação exclusivamente em 3D nos 
Estados Unidos. Pouco antes, havia estreado a Oprah Winfrey Network (OWN). 
 
Grupo avalia disputa com Time Warner nos EUA 
 
A Discovery avalia se vai se juntar a outros provedores de conteúdo e proibir a operadora de 
TV por assinatura Time Warner Cable, dos EUA, de distribuir sua programação por meio de 
tablets. 
 
Porém, o executivo-chefe da Discovery, David Zaslav, dá uma pista sobre como vê a polêmica. 
"Investimos US$ 1 bilhão por ano na produção de conteúdo. É importante, para nós, saber 
para onde vai esse conteúdo e ter a certeza de que vai ser remunerado", diz.  
 
Na semana passada, a Time Warner Cable lançou um aplicativo que permite a seus assinantes 
assistir à programação por meio do iPad, o tablet da Apple. Empresas como Fox Networks e 
Scripps Networks Interactive reagiram, alegando que os contratos dão à operadora o direito de 
distribuir seus conteúdos na TV, mas não em outras plataformas. 
 
"Nós, provedores de conteúdo, acreditamos fortemente que somos donos desse conteúdo e 
que deveríamos ter a possibilidade de controlar a forma como é distribuído em cada 
plataforma", afirma Zaslav. Para o executivo, questões como essa vão desaparecer no longo 
prazo. "A tecnologia está mudando e estão acontecendo coisas que não prevíamos quando 
esses contratos foram firmados, há dois ou três anos. Nas próximas negociações, esses temas 
já vão estar contemplados." 
 
Zaslav afirma que a Discovery está "começando a experimentar" formatos de programas em 
novas mídias. "O desafio é colocar seu conteúdo em uma plataforma que as pessoas queiram 
acessar, mas que tenha um modelo de negócios", diz. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 mar. 2011, Empresas, p. B2 


