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tv paga

No ar, arte
Novo canal pago do Grupo Bandeirantes, dedicado à cultura, 
é trunfo para nova Lei da TV por assinatura

Por bárbara sacchitiello bsacchitiello@grupomm.com.br

Música, dança, artes plásticas, cinema, 
teatro, fotografia e todas outras mani-

festações artísticas pelo qual o ser huma-
no se expressa estarão contempladas no 
canal Arte 1, a nova investida do Grupo 
Bandeirantes no setor de TV por assina-
tura. Mais do que ampliar o portfólio da 
Newco — braço de canais pagos do grupo 
— o Arte 1 surge em um momento opor-
tuno: com a implementação da nova Lei 
de TV paga, os canais de conteúdo nacio-
nal passaram a ser alvo das atenções das 
empacotadoras, que precisam deles para 
preencher a cota mínima de produções 
brasileiras exigida pela Agência Nacional 
de Cinema (Ancine).

Mesmo antes de entrar no ar, o Arte 1 
foi classificado na lista dos Canais Brasilei-
ros de Espaço Qualificado, elaborada pela 
Ancine. Isso atesta que a “ matéria-prima” 
das produções é totalmente brasileira e 
isso poderá ser visto por quem está diante 
da telinha, garante Paulo Saad, vice-pre-
sidente do Grupo Bandeirantes. “Temos 
um grande acervo de produções nacio-

30 anos, que tenham curiosidade ou inte-
resse pelo universo das artes e manifesta-
ções culturais. “Fizemos diversas pesqui-
sas antes do lançamento e descobrimos 
que, fora do País, os brasileiros estão en-
tre os que mais visitam museus e expo-
sições estrangeiras. Isso mostra que exis-
te, realmente, um forte interesse por essa 
área”, comenta Saad. A pretensão da Band 
é atingir fortemente as classes B e C e, por 
consequência, contemplar os interessan-
tes da classe A — aqueles que, segundo 
a emissora, já possuem algum conheci-
mento acerca do nicho. Muito do acervo 
do novo canal foi adquirido de produto-
ras independentes. A maior parte, no en-
tanto, será proveniente de produções pró-
prias, feitas pela equipe do canal. 

nais para exibir. Elas serão a maior parte 
das atrações do canal”, afirma. 

O executivo revela que o projeto deve 
entrar no ar — em caráter experimental — 
neste mês de novembro. Enquanto isso, o 
grupo dedica-se à importante missão de 
conseguir as “janelas” para inserir o Ar-
te 1 no lineup das principais empacota-
doras. Na semana passada, foi divulgado 
acordo com a Sky, garantindo a inclusão 
do Arte 1 em seu portfólio. “A Sky sempre 
foi uma grande parceria dos canais pagos 
da Band e, agora, demonstra a renovação 
dessa parceria ao ser a primeira operadora 
a ter o Arte 1”, reforça Saad. Além da Sky, 
a GVT está em fase de acertos finais para 
a inserção do canal de artes em seu car-
dápio. As negociações prosseguem com 
a Net e as demais operadoras.

Premium, porém acessível
Oferecer uma programação integral-

mente dedicada à arte e suas vertentes é 
uma proposta pouco comum no universo 
da TV paga do Brasil. Para a Band, a mis-

são do Arte 1 é propiciar aos brasileiros 
um pouco mais de conhecimento e aces-
so às manifestações artísticas existentes 
em seu próprio território. Neste ano, a Net 
lançou um serviço de Video On Demand 
(VOD) que também disputa esse público 
interessado em cultura erudita e produtos 
artísticos, o Philos, na plataforma Now.

Embora tenha status de canal pre-
mium, o Arte 1 pretende se tornar atrati-
vo para o maior número possível de pes-
soas. “O canal não terá uma linguagem 
hermética, mas não irá destituir o con-
teúdo artístico. Pensamos em uma lin-
guagem equilibrada, que possa fornecer 
informação e ser atrativa ao público”, re-
lata. A expectativa é que o público seja 
composto por telespectadores acima de 

Interesse do brasileiro por museus estrangeiros, como o Louvre (foto), estimulou novo canal
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1534, p. 43, 5 nov. 2012.




