
Beleza, culinária, decoração, faça você 

mesmo, maternidade, romance, se

xo. Mas ainda esporte, con teúdo adul

to, aventura e séries policiais. A progra

m a ç ã o dedicada ao públ ico feminino 

ganha força na TV paga. Dedicados ou 

não, os canais investem em novas atra

ções e temporadas inéditas para manter 

a fidelidade dessa poderosa audiência. 

Uma audiênc ia que não é a mesma 

de cinco anos atrás, como observa Só-

vero Pereira, gerente-geral do canal de 

filmes Megapix. "As mulheres de hoje 

são mais independentes, gostam de as

sistir a lutas, ir a jogos de futebol e de 

programas que antes eram considera

dos masculinos. Com isso, pensamos na 

nossa programação para mulheres com 

interesses mais variados, que vão muito 

a lém do drama e do romance" analisa. 

Essa flexibilidade é compartilhada 

por Kátia Murgel, vice-presidente de 

programação e aquisições da Sony Pic-

tures Television do Brasil. "A mulher é 

t a m b é m mais flexível na hora de ver te

levisão com a família: ela topa assistir 

a outros con teúdos quando divide es

te tempo com as cr ianças ou o marido, 

por exemplo" aponta. 

Nem todo mundo concorda, porém, 

que a programação esteja acertando em 

cheio. Considerado especialista em co

municação para mulheres, o publicitá

rio Ricardo Lordes, da agência Pátria — 

criador de campanhas bem-sucedidas 

como a da linha Chronos, para a Natu

ra, e autor do livro Olhar Feminino — 

acredita que os canais pagos ainda tra

balham com um único perfil feminino 

do início da TV por assinatura, perden

do oportunidades de diversif icação e 

segmentação . 

Lordes alerta ao fato de que a progra

mação televisiva voltada às mulheres é 

de boa qualidade, mas com um viés pe

rigoso. "É destinada essencialmente à 

mulher urbana e contemporânea de 30 a 

45 anos. Esse era o perfil das assinantes 

do início da TV paga, mas já não reflete 

tão bem as de hoje, nem as que o meio 

poderia cativar" explica. Esse "monos-

segmento" faria a audiência patinar: as 

mulheres de outro perfil continuariam 

preferindo a TV aberta, onde acabam se 

vendo melhor, até pelo hábito. 

O resultado disso é que a oferta de 

segmentação possibilitada pela TV por 

assinatura tem crescido no aspecto di

versidade de con teúdos e formas, mas 

para o mesmo perfil de mulher. Na aná

lise de Lordes, os programas disputam a 

audiência das mesmas telespectadoras, 

e mais se canibalizam do que se com

plementam. "A TV aberta fala com a f i 

lha, a m ã e e a avó — e as três sentam e 

assistem juntas, muitas vezes. A TV paga 

pode exibir programas que falem me

lhor a cada uma delas, individualmen

te. Na prática, não é o que tem aconte

cido" avalia. 

Para o publici tário, uma programa

ção de TV "eficaz" dirigida às mulhe

res teria de considerar primeiramente 

uma subdivisão do target — por classe 

social, idade, nível sociocultural, inte

resses e questionamentos —, embora 

admita que alguns perfis seriam eco

nomicamente inviáveis. "Mas muitos 

seriam viáveis e es tão subetendidos. 

Em alguns instantes, esses perfis teriam 

interesses comuns, t a m b é m , o que da

ria ao programa um tom mais plural , 

sem necessariamente aguar seu con

teúdo" acredita. 

A partir daí, enfatiza Lordes, não tem 

muito segredo. "É o mix de entreteni

mento, informação e cultura, explora

do das mais diversas formas, dos talk 

shows às séries e filmes. Exatamente o 

que os canais femininos têm feito, mas 

apenas para um único tipo de mulher." 

Polêmicas à parte, os canais anunciam 

novas a t rações para elas neste segun

do semestre. 

Produção n a c i o n a l 
Com um amplo menu dirigido ao pú

blico feminino, a novidade do GNT são 

os programas de ficção. A diretora do 

canal, Daniela Mignani, descreve a es

tratégia de programação como a produ

ção de entretenimento que cubra o es

pectro de assuntos que rodeiam a mu

lher, que representa 68% da audiência 

do canal. "Exploramos diversos forma

tos e gêneros de programação para am

pliar os meios de contarmos as h is tó

rias" comenta a diretora. 

A extensa p rog ramação nacional, a 

qualidade de p r o d u ç ã o e um time de 

apresentadores reconhecidos pelos te

mas com os quais l idam no ar são os 

principais diferenciais do GNT, avalia 

Daniela. "Esse espaço na grade propor

ciona parcerias com grandes produto

ras do Brasil, outro ponto forte" garan

te a executiva. 

As novidades do canal para o segun

do semestre incluem as estreias das sé

ries de ficção nacional Beleza S/A, Pas

sionais e o reality show Cozinheiros em 

Ação. Beleza S/A, que vai ao ar em agos

to, faz uma reflexão sobre o universo da 

cirurgia plástica, com produção da 02 

Filmes. Passionais, a partir de outubro, 

é inspirada em crimes passionais que 

aconteceram na vida real. E Cozinhei

ros em Ação, que entra em setembro, é 

uma compet ição que vai reunir 18 can

didatos de vários Estados do Brasil. A 

atração será comandada pelo chef Oli -

vier Anquier. 

Em outubro, chega ao canal a segun

da temporada de Sessão de Terapia. Se

gundo Daniela, em 2012 a série conquis

tou próximo de 9,5 mi lhões de pesso

as para o canal, considerando todas as 

exibições. Sob direção de Selton Mello 

e p rodução de Roberto DAvila, da Mo-

onshot Pictures, a série trará os novos 

pacientes e dilemas do terapeuta Theo 

(Zécarlos Machado). A ficção Copa H o 

tel ganha ainda uma segunda tem-

porada, a partir de setembro, com dire

ção de Vicente Amorim. 

Em setembro e outubro, serão mos

trados episódios inédi tos de Tempero 

de Família, com Rodrigo Hilbert; do re

ality em aeroporto Chegadas e Partidas, 

com Astrid Fontenelle; do reality de po

liciais femininas Mulheres de Aço e do 

jeito brasileiro de morar de famosos e 

a n ô n i m o s na trajetória de grandes ar

quitetos no programa Casa Brasileira. 

Além da p rogramação da TV, o GNT 

canaliza esforços para se desdobrar em 

outras plataformas. "Tudo teve início 

com o site. Muito mais do que um apoio 

à programação da TV, é direcionado aos 

interesses femininos. Seguimos para as 

redes sociais, aplicativos, con teúdo em 

VOD e produtos como livros e DVDs dos 

programas" conta. 

Memória a fe t iva 
No Viva, da Globosat, 60% da audi

ênc ia é feminina, informa a diretora 

do canal, Letícia Muhana. Novelas e 

min issé r ies da TV Globo e os progra

mas Mais Você, Supernanny e SOS Ba

bá, nessa ordem, são os de maior par

ticipação desse público, conforme pes

quisa do Ibope Media Workstation/Mu

lheres com TV por Assinatura (janeiro 

a junho de 2013). 

Letícia ressalta que o Viva resgata a 

memória afetiva do assinante. "Com uma 

grade fácil e linear, o público tem a chan

ce de rever ou assistir pela primeira vez 

aos conteúdos qualificados que fizeram 

sucesso no passado" afirma, ao detalhar 

que a programação é montada seguindo 

os desejos dos assinantes, e composta por 

grandes sucessos de audiência. Confor

me o canal, no primeiro semestre, o pe

ríodo que vai da novela 1 (Anjo Mau) 
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até Mais Você (15h30 às 20h), colocou o 

Viva na l iderança de audiência entre os 

canais de TV por assinatura no público 

feminino com mais de 18 anos. Neste 

horário, vão ao ar a novela 2 (Renascer), 

Supernanny, SOS Babá e Vídeo Show. 

Uma das novidades da programação 

deste ano estreou no início de julho, o 

remake de Anjo Mau, vista pela TV Glo

bo em 1997. Em setembro, A Próxima 

Vítima, de Sílvio de Abreu, subst i tuirá 

Renascer, às 16hl5. Além das novelas, 

a minissér ie O Primo Basílio vai passar 

na emissora. 

Em agosto, chega ao canal o progra

ma Damas da TV, que Letícia descreve 

como homenagem aos 50 anos da tele-

dramaturgia no Brasil. Veteranas atrizes 

como Glória Menezes, Fernanda Monte

negro, Marieta Severo e Laura Cardoso, 

dão depoimentos sobre a vida e a car

reira. Nas redes sociais, o público femi

nino é maioria. "Nos meses de maio e 

junho, 67% das pessoas que curtiram a 

página do Viva no Facebook foram mu

lheres" observa Letícia. 

"As mulheres são mais leais às pró

prias preferências e às tendências. É por 

isso que, ao longo dos anos, temos cria

do forte relacionamento com esse gru

po, desenvolvendo e propondo conteú

dos atuais relacionados ao que elas pro

curam" atesta Manolo Tapia, vice-presi

dente de programação e broadcast do ca

nal de variedades E. Entre as atrações da 

programação 2013 estão os reality shows 

Playing with Fire, The Wanted Life, Mo-

del of the Runway, Tabatha Takes Over 5, 

Joan & Melissa, e notícias de celebrida

des, moda e produções originais. 

Os canais da Discovery Networks apos

tam na programação com prestação 

de serviço para a aud iênc ia feminina. 

"São dicas prá t icas que agreguem co

nhecimento aplicável na rotina da mu

lher multitarefa, que trabalha, cuida da 

casa e dos filhos e procura entretenimen

to aliado a informações úteis" explica o 

diretor de programação no Brasil, André 

Rossi. "Esta busca pelo serviço sempre 

se destaca nos resultados obtidos pelas 

pesquisas que realizamos junto a nos

sas telespectadoras" garante. 

Ele aponta como diferenciais os rea-

lity shows, que se tornaram referência 

inclusive para a TV aberta. "São histó

rias com as quais as telespectadoras se 

identificam e que t a m b é m divertem", 

analisa. Outro diferencial, para Rossi, é 

a divisão "pioneira" da programação em 

noites temáticas — Segundas de Saúde, 

Terças a Dois, Quartas de Beleza, Quin

tas em Casa e Sextas em Família. "Essa 

relevância influencia a liderança de nos

sos canais, não só com o Discovery Ho

me & Health — líder no gênero estilo de 

vida das mulheres de 18 a 49 anos— co

mo também com o Discovery Kids, suces-

so entre mães de 25 a 49 anos" informa. 

No mês de julho, as Quintas em Casa 

colocaram no ar a série I rmãos à Obra, 

em que uma dupla de gêmeos procura 

imóveis depreciados e promove refor

mas radicais que os transformam na ca

sas dos sonhos. Em setembro, as Sextas 

em Família receberão SOS Família, a série 

de Jo Frost, conhecida pelo trabalho de 

Supernanny. Destaque ainda para as sé

ries nacionais, como Fome de Quê?, que 

tem à frente a banqueteira Neka Men

na Barreto,e Mulheres que Perfumam, 

produzida em parceria com O Boticário. 

No Bem Simples, o diferencial está no 

conceito do canal de "faça você mesmo" 

de ensinar o telespectador a colocar a 

mão na massa em diferentes áreas: cozi

nha (Homens Gourmet, Brasil no Prato, 

Programa da Palmirinha e Cozinha Ca

seira); decoração (Tudo Simples); beleza 

(Ser Mulher); e maternidade (Show de 

Bebê). O Fox Life, com a intenção de en

treter, traz programas estrelados por no

mes conhecidos em vários países, como 

Dr. OZ, The Ricki Lake Show e Kitchen 

Nightmares. 

Bem Simples e Fox Life não são canais 

exclusivos para mulheres, mas elas são 

maioria na audiência , revela Marcello 

Braga, diretor de con teúdo da Fox In

ternational Channels Brasil. A estraté

gia da Fox é oferecer maior diversidade 

possível em programação . "Por exem

plo, se a telespectadora gosta de apren

der uma cozinha mais fácil, pode assistir 

ao Programa da Palmirinha ou a Homens 

Gourmet. Se prefere algo mais elaborado, 

pode ver as receitas da Carla Pernambu

co no Brasil no Prato" sugere o diretor. 

Desde julho o Bem Simples exibe pro

gramas dublados consolidados na grade, 

entre eles Man Vs. Food, Kitchen Night

mares com Gorson Ramsay, Família Cup-

cake, Ace of Cakes - O Mestre dos Bolos 

e Chocco Fantasy. No Fox Life, a partir 

de janeiro, toda a grade estará dublada 

e com diversas novidades. 

G a s t r o n o m i a n a B B C 
Os canais da BBC inves tem n u 

ma p r o g r a m a ç ã o destinada ao estilo 

high-end (alta qualidade de vida), atra

tiva para homens e mulheres. "No en

tanto, isolando nossas faixas de estilo de 

vida em BBCHD, vemos um grande in

teresse do público feminino" considera 

Gareth Williams, vice-presidente de pro

gramação da BBC Worldwide Channels 

para a América Latina e Estados Unidos 

Hispânico. 

Essa programação high-end inclui o 

melhor da gastronomia da BBC, como 

Masterchef e Great British Bake Off. Ou

tra atração é Call the Midwife, com mu

lheres decididas e corajosas que, apesar 

do ambiente social em que viviam, foram 

o motor para grandes mudanças sociais. 

"Esses personagens mostram histórias 

inspiradoras com as quais o nosso públi

co feminino se identifica" cita Williams. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV por assinatura, São Paulo, p. 25-26, 5 ago. 2013.




