
ATV paga cobre 12,7 milhões de do
micílios no Brasil, conforme dados 

da Agência Nacional de Telecomunica
ções (Anatei). Isso significa que, de ca
da cem domicílios, 21,2 assinam TV por 
assinatura. Pelos parâmetros do IBGE, 
42 milhões de brasileiros têm acesso ao 
serviço. O crescimento de mais de 30% 
da base de assinantes no ano passado e 
a realização dos dois eventos esportivos 
mais importantes globalmente — Copa 
do Mundo e Jogos Olímpicos — no Bra
sil são motivos mais que suficientes pa
ra que grandes programadoras interna
cionais invistam no segmento. A chega
da do canal Fox Sports, que pertence à 
News Corp., está exatamente no centro 
desses dois fatores. 

No entanto, os assinantes e a futura im
portância do Brasil no cenário esportivo 
não garantirão audiência aos canais e mui
to menos o share publicitário correspon
dente se não oferecerem ao telespectador 
o principal: o conteúdo. A batalha cam
pal travada pela TV Globo no ano passa
do com cada um dos times do Brasileirão 
é a maior evidência dessa importância. A 
emissora investiu milhões para assegurar 
os direitos que se converterão em audi
ência e verba publicitária. 

O mesmo princípio vale para a TV pa
ga. Quem tem o conteúdo mais atrativo, 
leva consigo o telespectador e o anun
ciante. Por isso, o simples fato da Fox ter 
a chancela milionária do News Corp. não 
é garantia de sucesso. O Fox Sports, inclu
sive, não conseguiu emplacar como ca
nal efetivo no line-up das distribuidoras, 
a despeito de ter os direitos exclusivos da 
Copa Libertadores. 

A guerra pelo conteúdo é global e todos 
os executivos admitem as dificuldades de 
negociação com os detentores de direitos. 
No Brasil, aficionado por futebol, o Spor-
TV, ligado à Globo, detém o filé mignon. 
Os demais canais terão de usar todas as 
armas de que dispõem para atrair a au
diência. E também o anunciante. 

Atualmente, os canais esportivos que 
dividem o share da TV paga são os inter
nacionais ESPN (empresa da ABC Network 
e da Hearst Corporation) e os nacionais 
SporTV (Globosat), Band Sports (Grupo 
Bandeirantes) e Esporte Interativo. São, ao 
todo, sete canais dedicados exclusivamente 
ao esporte: a ESPN distribui sua programa
ção por meio dos canais ESPN, ESPN Bra
sil e ESPN Brasil 2; o SporTV transmite em 
dois canais, SporTV e SporTV 2, e a BandS-
ports e o Esporte Interativo têm um canal 
cada. Desses canais, o Esporte Interativo 
é o único multiplataforma: está presente 
na TV aberta (em VHF e UHF), na TV pa
ga (Oi TV, Via Embratel e Cabo Telecom) 
e pela parabólica. Também é possível as
sistir a programação via streaming, pela 
internet, por mobile, tablets e, finalmen
te, por aplicativo em smart TV. 

Segundo dados do Ibope Media Work
station, do total da TV paga, no ano pas
sado, 91,05% dos assinantes têm acesso 
aos canais esportivos, pelo critério de al
cance acumulado. Em 2011, 15,91% dos 
assinantes assistiram algum evento es
portivo nesses canais, conforme o crité
rio de alcance médio. 

Player novo 
No evento de apresentação do Fox 

Sports e também do time da casa (apre
sentadores, narradores e equipe de re
portagem), o vice-presidente sênior e di-
retor-geral para o Brasil da Fox, Gustavo 
Leme, disse que a meta do canal, em três 
anos, é conquistar 9,5 milhões de assi
nantes, número equivalente à base que 
o NatGeo (do mesmo grupo) tem no Bra
sil. O outro canal esportivo da Fox, o Spe-
ed Channel (de automobilismo e moto
ciclismo) tem, segundo Leme, cerca de 
seis milhões de assinantes. No entanto, 
o canal começa sem publicidade. "Não 
lançamos nenhuma cota de patrocínio" 
admite Leme. Em geral, os novos canais 
(como o BemSimples, que também é um 
canal Fox), no período de maturação, vei
culam apenas anúncios corporativos, dos 
próprios canais. 

Para o vice-presidente de programação 
internacional, produção e marketing da 
ESPN International, Tim Bunnell, o Bra
sil era uma das exceções na competição 
com o Fox Sports, que tem presença glo
bal. "Respeitamos a Fox como competidor 
sério e competente, mas temos confiança 

em nossa história no Brasil. Temos credi
bilidade junto à opinião pública e estamos 
no País há 16 anos" afirma. O executivo 
admite que a disputa por direitos é sem
pre complicada. "Por vezes, sublicencia-
mos alguns eventos. Mas nem sempre te
mos direitos sobre os eventos esportivos. 
A diferença entre a ESPN e os canais lo
cais é que temos uma programação mui
to ampla e variada. Os eventos locais são 
de alguns canais locais. O desafio a cada 
dia é darmos conteúdo mais relevante 
ao assinante. E isso pode vir de sublicen-
ciamentos de eventos locais, por exem
plo. Sempre brigamos pelas oportunida
des de direitos. O futebol da Inglaterra é 
um exemplo. Depois de vários esforços e 
ofertas em que não obtivemos êxito, tive
mos a oportunidade de comprar um pa
cote de direitos locais e agora temos to
do o evento" diz. 

O SporTV tem 7,5 milhões de assinan
tes e o SporTV2, mais de oito milhões de 
assinantes, conforme dados da pesquisa 
PTS de junho do ano passado. Estima-se 
que a ESPN seja assinada por cinco mi
lhões de pessoas e a BandSports chegue a 
outros dois milhões de usuários. Ou seja, 
em três anos, a pretensão do Fox Sports é 
liderar o segmento de canais esportivos 
na TV paga. A melhor forma de fazer isso 
é oferecer conteúdo exclusivo. 

Para o SporTV, o ano passado foi consi
derado o melhor da história para os dois 
canais da casa em audiência. O cresci
mento foi de 13% em relação a 2010, quan
do atingiu, diariamente, em média, 4,3 

milhões de pessoas. Segundo o canal, es
se resultado é 12% e 14% superior ao se
gundo e terceiro colocados, respectiva
mente. No horário nobre, o canal regis
trou audiência de 2,8 milhões de pessoas, 
expansão de 16% em relação a 2010. Es
sa audiência, ainda conforme o canal, é 
23% e 27% superior ao segundo e tercei
ro colocados, respectivamente. O canal 
informa, por meio da assessoria, que é o 
quarto ano em que lidera no prime time 
da TV paga no segmento esportivo. Os 
dados são do Ibope Media Workstation. 
Outro dado, também do mesmo institu
to, registra que, de cada cem telespecta
dores ligados em algum canal de espor
te na TV paga, 82 se conectaram a algum 
canal SporTV. 

Para a diretora de mídia da Ogilvy, 
Miriam Shirley, o Fox Sports vem no 
rastro da melhor expansão da TV paga 
brasileira. "O investimento de mídia na 
TV paga praticamente acompanhou o 
aumento da base (que foi de 30,5%). Pa
ra nós, profissionais de mídia, (a chega
da do Fox Sports) é excelente" comen
ta a executiva. Segundo os números do 
Projeto Inter-Meios, uma iniciativa co
ordenada por Meio & Mensagem e au
ditada pela PricewaterhouseCoopers, a 
comunicação gerou um faturamento pu
blicitário de R$ 22,8 bilhões entre janei
ro e outubro do ano passado. A TV por 
assinatura foi o quinto meio em termos 
de share: faturou 4,13% do total, equiva
lente a cerca de R$ 940 milhões. 

A diretora da Ogilvy cita dados da em-
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presa de pesquisa PTS e afirma que, por 
conta da demanda e da alteração do tar-
get de TV paga, haverá espaço para todo 
mundo, inclusive os novos. Pelos dados, a 
classe C tem 19% de share do total de as
sinantes do serviço de TV por assinatura. 
A empresa também fez um cenário com 
três diferentes projeções para 2016 segun
do as quais, conforme as variáveis, os as
sinantes de TV paga chegarão, em 2016, a 
16 milhões, 26 milhões e 33 milhões. Nas 
três projeções, a classe C é a mais repre
sentativa. "Por isso, há espaço para todos, 
principalmente por conta do (novo) con
sumidor. O conteúdo será o diferencial por 
conta exatamente do gosto desse consumi
dor" argumenta Miriam. Para ela, a ausên
cia de publicidade no início da operação 
do canal não é tão importante. "O conte
údo, no caso, vale mais do que a audiên
cia" diz. E lembra que a TV por assinatura 
já tem uma audiência segmentada e quali
ficada. A partir disso, depende apenas do 
que o canal pode oferecer de original pa
ra atrair ou não o assinante. 

Estreia limitada 
O Fox Sports estreou no dia 5 para 

pouco mais de 20% da base de assinan
tes da TV paga brasileira. O canal, que 
alardeou sua chegada com o trunfo da 
Copa Santander Libertadores, deixou ir
ritados os telespectadores que reclama
ram em massa nas redes sociais. O Fox 
Sports não conseguiu fechar a transmis
são do canal na Net, Sky, Via Embratel 

e Telefônica e, a princípio, está apenas 
no line-up da Oi TV, TVA e Nossa TV. 
A Fox havia liberado alguns jogos pe
lo Speed e FX, mas, enquanto as nego
ciações não se concluem, foi obrigada 
a recuar dessa estratégia. Agora, a em
presa deu início a uma campanha pe
lo Twitter e Facebook que usa o mote 

"Você quer o Fox Sports?" com o obje
tivo de engajar os telespectadores pa
ra pressionar as distribuidoras a carre
gar seu sinal. A expectativa do canal é 
de que a força da opinião pública seja 
suficiente para apressar as negociações 
com as distribuidoras. 

O Meio & Mensagem noticiou com 

exclusividade a compra da BandSports 
pela Fox Sports, mas a informação não 
foi confirmada até o momento. Segun
do apurado pela reportagem, no entan
to, falta pouco para que a negociação seja 
concluída. Os funcionários do grupo, in
clusive, já foram avisados e se preparam 
para a absorção do canal pelo Fox Sports. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1496, p. 34-35, 13 fev. 2012.




