
m j u l h o , de acordo com dados da 
Agência Nacional de Telecomunica

ções (Anatei), já eram praticamente 15 
milhões de domicílios assinantes, o que 
totaliza 50 milhões de brasileiros com TV 
paga em casa. Tamanho volume de públi
co fiel na mensalidade também anima o 
mercado publicitário a ampliar os inves
timentos na mais de uma centena de ca
nais do leque das operadoras de televisão 
por assinatura presentes no País. 

Resultado disso, o meio apresentou 
crescimento de 18% na atração de inves
timentos publicitários nos primeiros seis 
meses do ano em relação ao mesmo perío
do de 2011.O setor faturou R$ 580 milhões, 
correspondentes a uma participação de 
4% no bolo total da publicidade nacional. 

Na Turner, Marcelo Cataldi, diretor exe
cutivo de publicidade para o Brasil, merca
do pan-regional e também para Los Ange
les da Turner Latin America, diz que, por 
conta do portfólio forte, bem estruturado 
e diversificado, a programadora cresce em 
linha com o mercado de TV por assinatu
ra. A estimativa na Turner é fechar o ano 
de 2012 com crescimento de receita entre 
15% e 20% comparado ao ano passado. 

O executivo acredita que, a exemplo 
do que vem ocorrendo nos últimos três 
anos, o segmento tende a prosseguir nes
te ritmo. "Certamente o aumento da pe
netração tem papel importante no cres
cimento da receita publicitária da TV por 
assinatura. Além disso, os canais estão 
investindo em infraestrutura, qualidade 
do conteúdo e projetos comerciais cus
tomizados (branded content, product 
placement e integrações), por exemplo" 
afirma Cataldi, ao ponderar que os es
forços dos canais para atrair e fidelizar 
os telespectadores refletem direta e po
sitivamente na performance publicitária. 

Gustavo Leme, vice-presidente dos 
canais Fox para o Brasil, conta que, en
tre 2010 e 2011, a empresa registrou au
mento de 21% no faturamento publici
tário. Para este ano, o índice esperado é 
mais do que o dobro. "Nossa previsão 
é atingir 55%, por causa da chegada do 
Fox Sports e de todo o investimento em 
conteúdo no canal Bem Simples" adian
ta. Para Leme, o mercado tem reconhe
cido o trabalho com merchandising, for-

matos diferenciados e isso tende a am
pliar a receita. 

Não há dúvidas para o VP dos canais 
Fox de que o crescimento do número de 
assinantes, que praticamente dobrou nos 

últimos anos, significa uma das razões do 
aumento da participação da TV por as
sinatura no mercado publicitário. "Mas 
também é importante destacar o trabalho 
conjunto de programadores e operadores 

e a estabilidade econômica, que permite 
a entrada de cada vez mais assinantes da 
classe C" lembra. E aí cabe a ressalva de 
que ainda há muito potencial de avanço. 

Apesar do quadro favorável, Leme 
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aponta a disparidade entre penetração e 
share de publicidade enfrentada pela TV 
por assinatura no mercado nacional. "O 
faturamento publicitário (de todos os pro
gramadores, de modo geral) não acompa
nha este crescimento na mesma propor
ção, uma vez que é complicado repassar 
estes números para os custos de tabela, 
negociados anualmente. Mais difícil ainda 
é invadir o share de outro meio, a não ser 
que haja queda drástica em algum mer
cado, o que não tem acontecido" avalia. 

Descompasso 
Para a Globosat, a maior programado

ra nacional de canais da televisão por as
sinatura, as metas do primeiro semestre 
foram atingidas em alinhamento com o 
crescimento do mercado. "Nos primeiros 
seis meses do ano, contamos com grandes 
resultados, como o lançamento do Gloob, 
que estreou com 17 anunciantes-funda-
dores, e o fechamento de todas as cinco 
cotas de patrocínio do projeto Olimpíada 
de Londres nos canais SporTV para as em
presas Bradesco, Citroen, McDonald's, Oi e 
Sadia. Foram comercializadas ainda cotas 
de participação para Casas Bahia/Ponto 
Frio e Pepsico" exolica Fred Müller, dire
tor de vendas de publicidade da Globosat. 

Ele observa e destaca a solidez do avan
ço do setor: "A cada ano, a TV por assina
tura vem conquistando espaço de forma 
consistente e progressiva. Só nos últimos 
34 meses, mais que dobramos nossa base 
de assinantes. O share do meio vem au
mentando e este cenário promissor nos 
possibilita potencializar as oportunida
des de veiculação das marcas na TV pa
ga" aponta. Segundo ele, o melhor é que 
ainda há muito espaço para crescer. 

Müller enumera as vantagens intrín
secas ao meio, como o público altamente 
qualificado e formador de opinião. E 
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observa: "A aspiração pela aquisição do 
serviço não se daria sem conteúdos de 
qualidade que levam informação, cultu
ra, esportes, entretenimento e conheci
mento feito por e para brasileiros. Por es
te motivo, a Globosat investe e trabalha 
continuamente a fim de que os próprios 
canais sejam sempre referência nos seg
mentos que atuam e surpreendam a au
diência e o mercado com soluções ino
vadoras" Para o semestre mais aqueci
do do ano, a Globosat espera repetir os 

bons resultados obtidos em 2011. 
Elizângela Mariani, diretora comercial 

da Discovery Networks no Brasil, tam
bém relata evolução no primeiro semes
tre em linha com as expectativas e as me
tas da companhia. "Por causa da situação 
econômica mundial, o mercado não está 
acompanhando o crescimento que ocor
reu em 2011" ressalva, lembrando que a 
boa notícia é que ele "não está estático, 
continua crescendo" 

A diretora contabiliza que, em apenas 

12 meses, esta indústria atraiu mais de 3,5 
milhões de novos assinantes. Ela acredita 
que a tendência é o faturamento publi
citário do meio como um todo continu
ar aumentando, dada a qualidade e a d i 
versidade de programação oferecida e a 
maior acessibilidade ao produto. 

A executiva também chama a aten
ção para a discrepância entre a quanti
dade de pessoas atingidas — os 50 m i 
lhões de público — e um faturamento 
que ainda não acompanha esses n ú 

meros. "Há potencial para crescer ain
da mais e o mercado anunciante vem 
prestando mais atenção à TV paga, um 
meio forte e que fala diretamente com 
o público-alvo" defende. 

Segundo a diretora dos canais Disco
very, o papel dos programadores é "con
tinuar reforçando junto aos anunciantes 
o valor agregado que a TV por assinatura 
pode trazer e oferecer a eles flexibilidade 
para criar formatos diferenciados, além 
de atingir telespectadores qualificados" 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia e Mercado, São Paulo, p. 32-34, 24 set. 2012.




