34 especial tv por assinatura

publicidade

Intervalo qualificado
Ascensão da nova classe média, oferta diferenciada de pacotes e serviços
e campanhas ousadas aquecem o segmento
Por Marta Bernardo Cesar
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Propaganda da Ford (atendida pela JWT) no canal NatGeo e filme de Tang, da Ogilvy, veiculado em canais pagos: meio quer novos anunciantes
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penetração faz com que hoje a TV por assinatura seja um meio de comunicação de
massa que atinja um público muito maior
do que os nichos de audiência. Acreditamos que o mercado anunciante vem aos
poucos delegando atenção para essa mudança, mas enxergamos que existe um potencial ainda não explorado na TV por assinatura como veículo de massa”, conclui.
A diretora de vendas publicitárias do
HBO Latin America Group, Renata Lorena, reforça a importância dos investimentos realizados pelos programadores em tecnologia e pesquisas qualitativas e comportamentais para sustentar o crescimento da
pay TV. “O setor está num momento muito importante. O crescimento que a gente
teve nesses últimos três anos, efetivamente, vai trazer audiência maior e, com maior
audiência, maior venda de publicidade.
Em primeiro lugar, a gente tem que parar
de falar em domicílios e falar em número
de pessoas, que é assim que se vende TV
aberta”, pontua.
A executiva também enfatiza as características da TV por assinatura. “Com esses
investimentos em tecnologia, em oferta de
canais, temos como oferecer comodidade,
flexibilidade e conveniência. Hoje, o consumidor busca na internet a informação porque ela é muito mais rápida. Ao ver TV ele
está mais suscetível ao estímulo publicitário, porque está relaxado”, argumenta. Para
ela, os canais devem investir mais em pesquisas qualitativas e comportamentais para
sustentar esse modelo de comportamento
e defender os atributos do meio.
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oncorrência acirrada, convergência dos lação ao mesmo período do ano anterior. e estas, preparar os anunciantes e começar
meios, aumento do poder aquisitivo da
Outro fator que contribuiu para esse in- a investir mais em TV por assinatura. Honova classe média e o ingresso das empre- cremento, as operações via satélite (DTH) je, estamos mais expostos na internet do
sas de telecomunicações na seara da TV pa- superaram a base de clientes que utilizam que estávamos cinco anos atrás. Buscamos
ga estão esquentado os bastidores de uma a tecnologia via cabo no País (leia matéria outras plataformas para ficar próximos do
das indústrias que mais crescem no Brasil. à pág. 22). Conta ainda a favor do setor a consumidor e dar a ele a opção de assistir
Em 2010, o setor de TV por assinatura fatu- multiplicidade de ofertas das operadoras, aos nossos canais”, enfatiza.
rou R$ 1 bilhão com publicidade, de acor- que criam pacotes para todo tipo de bolso
Apesar de frisar que o potencial da TV
do com o Projeto Inter-Meios. De janeiro a e gosto. De fato, entre os assinantes ouvi- paga ainda é pouco explorado pelo mercado Meio e mensagem
abril de 2011 (mais recente informação dis- dos na pesquisa Pay TV Pop, 74% estão sa- anunciante, Raul Costa, vice-presidente de
Entre os atributos da TV por assinatura
ponível), o faturamento publicitário ficou tisfeitos ou muito satisfeitos com o servi- vendas publicitárias da Discovery Networks, está a possibilidade de fomentar e experiem R$ 281 milhões, valor 13,2% superior ao ço e pelo menos 66% pretendem perma- destaca que, aos poucos, o mercado publi- mentar variados formatos, como aponta o
do mesmo período do ano passado. Com necer com a mesma operadora e pacote citário vai dando mais atenção ao setor. “O diretor de vendas da Disney Media, Mauisso, a participação do meio corresponde a de canais. Destaque-se ainda a estratégia aumento do poder de compra alavanca o ricio Jacob. “Conseguimos fazer a exposi3,5% do total das verbas aplicadas em com- das programadoras de ampliar a oferta de consumo em todas as categorias e estabe- ção da marca de forma estratégica, possipra de mídia no País. Segundo o Ibope Mo- filmes e séries dubladas para cativar o pú- lece novos níveis aspiracionais. A Discovery bilitando que ela esteja dentro do contexto
nitor (estudo que leva em conta o valor de blico egresso da TV aberta, habitualmen- já possui projetos que agregam oportuni- do programa, criando vinhetas com contetabela cheia dos veículos), a categoria ve- te familiarizado com o som em português. dades comerciais para as marcas que quei- údo inteligente, com coisas educativas para
ículos de passeio foi a que mais anunciou Esses fatores têm agradado a audiência e o ram conversar com esses novos assinantes. o target, fazendo com que a marca apareça
no meio no primeiro semestre deste ano mercado publicitário, que explora as múl- Nossas metas e expectativas de crescimen- de forma que o telespectador não sinta a ex(veja tabelas nesta página).
tiplas possibilidades que o meio oferece.
to são positivas. O aumento exponencial na posição como excesso”, sintetiza. “Além de
A elevação da base de assinantes reforça
O ritmo de crescimento do setor deve
Faturamento publicitário em 2011 - janeiro a abril (em R$ milhões)
a boa maré. A posse de TV por assinatura manter a curva ascendente se a economia
cresceu 23,8% entre 2010 e 2011, de acordo não mudar e o mercado tiver entendimenMeio
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Investimento publicitário em TV por assinatura por categoria (em R$)
Janeiro a
Janeiro a Variação
Junho/2011 Junho/2010
(%)

Categoria
Veículos de passeio

203.423

144.390

41

Produções cinematográficas e estúdios

140.148

94.437

48

Institucional mercado financeiro

138.835

144.005

-4

Hiigiene bucal

120.055

151.627

-21

Veículos utilitários

77.469

111.987

-31

Limpeza geral

75.249

80.836

-7

Comércio eletrônico

70.055

18.348

282

Colônias e perfumes

68.570

61.518

Comércio de eletroeletrônicos e informática

63.449

Limpeza de vestuário

58.958

Fonte: Ibope Media/Monitor Evolution

Internet

319

367

15

Cinema

21

21

0,5

Guias e listas

97

77

-20,8

7.524

8.023

6,6

Total
Fonte: Projeto Inter-Meios

Maiores anunciantes em TV por assinatura (em R$)
Anunciante

Jan a Jun/2011

Jan a Jun/2010

Variação (%)

Reckitt Benckiser

184.415

81.486

126

Unilever

87.905

86.704

1

11

Colgate-Palmolive

80.008

136.206

-41

62.306

2

Procter & Gamble

73.471

65.487

12

21.346

176

Fiat

63.785

48.252

32

Fonte: Ibope Media/Monitor Evolution
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Avanço da classe C beneficia o meio
Emergentes já seriam mais de 40% da base de assinantes

N

Kotait, da Sony: público com diferentes perfis
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Müller, da Globosat: programação de qualidade
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programas. “Com o aumento da penetração da TV paga na classe C, nossa expectativa é atrair novos anunciantes, que hoje ainda não estão muito presentes ou que
ainda têm presença tímida. É importante
criar e colocar no ar conteúdoque gere interesse e audiência para esse novo público”,
afirma Marcelo Cataldi, vice-presidente de
publicidade da companhia.
A TV por assinatura se tornou coqueluche da classe C por ser um serviço que, além
da qualidade, se tornou mais acessível, acredita o vice-presidente de vendas publicitárias da Turner Latin America, Rafael Davini. “Os pacotes têm preços mais acessíveis
e nós sempre tivemos canais dublados para poder falar com todas as classes sociais”,
lembra. Para o executivo é preciso cativar
o mercado. “Temos de orientar o cliente a
fazer a compra [de espaço publicitário] de
maneira correta na TV paga”, defende.
O ingresso da classe C no consumo de
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o final de 2010, a classe C passou a representar 21% do total de assinantes,
de acordo com levantamento da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA). Esse número pode ser ainda maior.
Pesquisa do instituto Data Popular mostra que a classe C (famílias com renda
entre três e dez salários mínimos) já corresponde a mais de 40% da base. O estudo aponta ainda que 65% dos chamados
emergentes pretendem adquirir o serviço, percentual superior aos das classes
A e B. O acesso da chamada nova classe
média ao consumo de TV por assinatura
fez com que os players passassem a privilegiar os mercados locais e as produções
nacionais. Outro destaque fica por conta
da enxurrada de produções dubladas, programas jornalísticos com formatos mais
populares, além do crescente movimento no sentido de oferecer aos anunciantes
campanhas com foco regional.
Fred Müller, diretor executivo comercial da Globosat, indica o crescimento do
poder aquisitivo da classe C como um dos
principais fatores que sustentam o crescimento da base de assinantes. “A Globosat investe continuamente em pesquisa
para oferecer uma programação de qualidade para todos os públicos, incluindo a
classe C. Há vários casos de sucesso, como
o Telecine Pipoca, o Viva e o Megapix, que
tiveram resposta surpreendente de audiência”, garante.
A direção da Fox Latin America comemora os bons resultados obtidos com os
investimentos em produções nacionais,
conteúdos de qualidade e em campanhas
de marketing para promover seus canais e

TV paga também reflete positivamente no
trabalho das agências, lembra Toco Monteleone, diretor de projetos e conteúdo da
Ogilvy. Segundo ele, atualmente está mais
fácil convencer o cliente a criar campanhas
direcionadas ao público emergente. “Hoje, temos praticamente 25% da audiência
da TV por assinatura na classe C. Com esse aumento da penetração neste público,
uma série de empresas que não fazia TV
paga passou a investir. Temos mais ou menos 800 anunciantes do mercado nacional
investindo no meio. É um número importante”, enfatiza.
Para o vice-presidente de vendas publicitárias dos canais Sony no Brasil, Maurício
Kotait, o bom da TV paga é ter uma massa
qualificada. “Ainda não esgotamos a classe A, estamos longe de esgotar a classe B
e estamos começando a entrar na C. Temos mais gente, porém com perfis diferentes”, analisa.

ar

contribuir para a construção dos resultados
esperados dentro de uma campanha, a TV
paga representa uma oportunidade de integração da mensagem com o contexto da
programação, ganhando força com a pertinência deste conteúdo para o consumidor”, corrobora Ricardo Medeiros, diretor
de mídia da JWT Brasil.
Um dos maiores anunciantes do meio
(veja tabela à pág. 34), a Fiat aposta na característica de segmentação dessa mídia.
“Conseguimos avaliar o perfil do consumidor por área, por região. Usamos mais
para falar de detalhamento de produto, de
experiências de produto ou para falar especificamente de marca quando temos alguma ação de patrocínio. Não olhamos a TV
paga como uma mídia isolada, ela faz parte de um pool maior de mídias que utilizamos”, detalha João Batista Ciaco, diretor de
publicidade e marketing de relacionamento da empresa.
A montadora marca presença no meio,
seja em formatos diferenciados, em edições
específicas, seja em promoções conjuntas,
como a campanha realizada em parceria
com o canal infantil Cartoon Network para pensar o carro do futuro junto com as
crianças. De acordo com Ciaco, os patrocínios são muito importantes, seja nos canais de futebol nacionais ou internacionais,
seja nos de filmes. “Desenhamos vinhetas
específicas para essas apresentações e patrocínios em função do público que temos
em cada um deles”, explica.
“Na TV paga temos benefícios bem tangíveis para os nossos clientes, principalmente na flexibilidade de formatos e de possibilidades de integração de marca e conteúdo. Muitas vezes, alguns projetos que não
cabem na TV aberta, na TV por assinatura conseguimos colocar em pé em valores
factíveis e com boas possibilidades de flexibilização de formatos”, avalia Toco Monteleone, diretor de projetos e conteúdo da
Ogilvy Brasil, responsável pelas campanhas
da Ford, outro grande anunciante dos canais pagos.
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De olho na expansão, operadoras ampliam investimento em mídia
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Hebe Camargo e Gisele Bündchen, garotas-propaganda da Sky: campanhas diferentes para atrair clientes das classes A/B e C

A explosão do setor de TV por
assinatura e a concorrência cada vez
mais acirrada estão transformando as
operadoras em grandes anunciantes.
A disputa é travada em comerciais
na TV aberta, patrocínios, ações de
merchandising, no rádio, em revistas,
no cinema, na internet, em estandes em
supermercados ou shopping centers, entre
outras frentes de batalha.
Essa guerrilha gerou uma enxurrada de
campanhas, algumas com a participação
de celebridades, como é o caso da Sky,

que em 2011 destinou R$ 100 milhões para
divulgação. Além da cifra milionária para
fixar sua marca na cabeça dos potenciais
consumidores, a operadora tem como
garota-propaganda para os públicos A e B
a modelo Gisele Bündchen, e para a classe
C, a apresentadora Hebe Camargo.
Segundo Mauro Silveira, vice-presidente
de atendimento e novos negócios da
Giovanni+Draftfcb, responsável há cinco
anos pelas campanhas da operadora, o
assunto domina as conversas diariamente.
“Em toda campanha que a gente faz para

a Sky estamos 100% ligados se o telefone
vai tocar. Sempre fizemos campanhas com
o objetivo de vender e, ao mesmo tempo,
construir uma marca forte e desejada.”
Entre as ações para marcar os 15 anos
de atuação da operadora (leia entrevista
à pág. 36), começaram a ser veiculados
nacionalmente em 25 de julho dois filmes
de 30 segundos. Cada um é apresentado
pelas celebridades que emprestam
suas imagens à operadora. A campanha
institucional traz o conceito “Você evoluiu.
A Sky evoluiu”. A ação conta ainda com

filmes de varejo estrelados por Gisele e
pelos atletas Giba, Bruninho e Gustavo.
Ane Lopes, gerente de comunicação da
NET, diz que a publicidade é importante
ferramenta para atrair novos clientes
e reforçar a presença da marca em
território nacional. “A NET investe em
campanhas publicitárias em diferentes
mídias e com abrangência de público, com
um tom leve e bem-humorado. Também
patrocina filmes, documentários, peças
de teatro e música”, enumera.
Segundo o diretor de marketing da
TVA, Ricardo Perez, a operadora procura
oferecer conteúdo patrocinado nos
projetos publicitários, a exemplo do
que foi feito durante a Copa do Mundo,
em 2010, quando produziu filme sobre
“Curiosidades da Copa”, por acreditar
ser um bom caminho para atender aos
anunciantes sem desagradar o assinante.
“A TVA atua com comunicação online e
segmentada. Fortalecemos nossa marca
também por meio de ações presenciais
em condomínios, shoppings e locais de
grande exposição do target. Acreditamos
que a utilização de várias mídias é
fundamental para chegar aos diversos
públicos que queremos atingir”, diz Perez.

Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV por assinatura,
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