
Acostumada a registrar grandes taxas 
de crescimento na venda de publici

dade, a TV por assinatura surpreendeu 
na primeira parte deste ano. De janeiro a 
maio, o investimento publicitário no meio 
somou R$ 475 milhões, com crescimento 
de apenas 2,7% em comparação ao mes
mo período do ano anterior, quando o fa
turamento chegou a R$ 463 milhões, se
gundo o Projeto Inter-Meios. 

O crescimento foi mais modesto que em 
outros setores (como mídia exterior, rádio, 
cinema e TV aberta), mas, no caso da TV 
paga, o resultado contraria a tendência ve
rificada há quase dez anos. Desde 2004, o 
meio registra taxas de elevação sempre na 
casa dos dois dígitos, com picos de 53,3% 
(janeiro a maio de 2004) e 58,2% (janeiro 
a maior de 2006). 

O desempenho anual acompanha essa 
tendência de aumento na casa dos dois dí
gitos, com exceção de 2009, quando o in
vestimento variou apenas 2,5%. É verdade 
que, desde 2010, observa-se uma desace
leração: naquele ano as vendas de publici
dade da TV por assinatura subiram 22,9%, 
mas em 2011 a variação atingiu 17,8%. Em 
2012, o faturamento registrou alta de 12,3%. 

Programadoras ouvidas por Meio & 
Mensagem Especial avaliaram o resul
tado dos primeiros meses de 2013 sob a 
ótica de elevação mais lenta da econo
mia brasileira. Apesar disso, prevêem a 
retomada ainda no primeiro semestre e 
mais um ano de resultados positivos pa
ra o mercado de TV paga. 

Na Fox International Channels Brasil, a 
performance é atribuída ao adiamento de 
investimentos à espera dos pacotes de Co
pa do Mundo e à menor evolução da eco
nomia em relação ao início de 2012. Esses 
fatores não influenciaram os resultados da 
Fox no período entre janeiro e abril, confor
me o vice-presidente de publicidade, Gui
lherme Valentini. "O grupo, puxado princi
palmente pelos bons índices de audiência 
de seus canais, teve crescimento superior 
a 50%, comparado com o mesmo período 
de 2012. Sabemos que foi uma exceção no 
meio e também no mercado publicitário 
como um todo, que sentiu fortemente es
ta freada da economia" observa Valentini. 

O executivo da Fox não esconde o oti
mismo para 2013. "Devemos fechar com 
crescimento de quase 60%, mas prevemos 
desempenho menor a partir de agora, ob-
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servando o cenário político e econômico 

incerto do País" pondera. 

Questionado sobre se a Copa das Con

federações, que foi disputada em junho 

no Brasil, poderia reverter a tendência 

de queda manifestada no início do ano, 

Valentini admite a possibilidade de esse 

fato ter efeito negativo. "Para os veículos 

que possuem os direitos de transmissão 

é uma boa oportunidade. Porém, acredi

to que, para o meio como um todo, pode 

até atrapalhar, pois leva a atenção do pú

blico e a dos anunciantes para a TV aber

ta e não tem a importância da Copa do 

Mundo" raciocina. 

Na opinião do diretor de vendas publi

citárias da Turner International do Brasil, 

Gilberto Corazza, outro fator que explica o 

desempenho abaixo das expectativas foi o 

direcionamento dos investimentos de mí

dia para a TV aberta. "Em momentos de 

crise, existe uma tendência dos clientes 

em buscar campanhas de varejo para ob

ter resultados imediatos" recorda Corazza. 

O executivo da Turner até considera uma 

pequena influência da Copa das Confede

rações na reversão da tendência em junho. 

"Mas, sem dúvida, não é a mesma força 

que teremos na Olimpíada e na Copa do 

Mundo" reconhece, ao apontar que a ba

se de comparação (janeiro a maio de 2012) 

é alta, por causa da alta do meio acima da 

média do mercado. 

Responsável pelas vendas dos canais 

Cartoon Network, Boomerang, TNT, TCM, 

Space, Warner, Glitz, Woohoo e CNN Inter

national (e respectivos sites), Corazza de

tectou reação nos meses de maio e junho. 

"A expectativa de crescimento do meio é 

o fechamento do primeiro semestre com 

um crescimento aproximado de 4%" prevê. 

Aposta na re tomada 
Fred Müller, diretor executivo comercial 

da Globosat, também lembra que a base de 

2012 foi muito boa. "Até março deste ano, 
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a TV paga cresceu acima do mercado. No 
mês de abril, o resultado foi abaixo do ano 
passado, o que necessariamente não é um 
mau indicativo, já que o primeiro quadri
mestre de 2012 para a TV paga foi muito 
bom" analisa. Em 2012, o investimento na 
TV paga avançou 21,2% de janeiro a abril. 
No acumulado até maio, esse percentual 
caiu ligeiramente, passando a 19%. 

O executivo acredita que a TV por as
sinatura como um todo tem de retomar o 
ritmo de crescimento e fechar o ano com 
índice de dois dígitos. "Devemos crescer 
acima do mercado no primeiro semestre" 
confia. No tocante à Globosat, Müller des
taca as oportunidades de parcerias com as 
marcas em projetos já consolidados e os 
lançamentos, nos próximos meses, em vá
rios canais da programadora. Entre essas 
novidades estão a segunda temporada da 
série Sessão de Terapia, do GNT; o progra
ma Vai que Cola, do Multishow; a prepa
ração para a Copa do Mundo no SporTV; 
a série Bates Motel, no canal Universal; e 
a produção da primeira novela infantil do 
Gloob, Gabby Estrella, entre outras. 

A Discovery Networks reporta elevação 
no primeiro semestre diante de igual perío
do de 2012, de acordo com Roberto Nasci
mento, vice-presidente de vendas publici
tárias da operação brasileira. "Estamos em 
linha com as metas projetadas para 2013. 
Para isso trabalhamos na grade, no desen
volvimento de novos projetos e na capaci
tação da equipe comercial. Acredito que 
a demanda para o segundo semestre será 
melhor e deve refletir no desempenho do 
mercado como um todo" afirma. 

Para Nascimento, um evento espor-

tivo internacional tende a alavancar o 
investimento publicitário em geral, mas 
ele não acredita que a Copa das Confe
derações isoladamente consiga reverter 
a queda nos meios que não tiveram de
sempenho positivo nos primeiros meses 
do ano. "O trabalho de geração de negó
cios com alto valor agregado e com foco 
em resultados podem fazer a diferença 

e reverter esta queda" espera. 
O profissional compartilha a opinião 

de que a modesta alta do faturamento 
publicitário reflete o momento econô
mico e o adiamento de decisões de in
vestimento relacionadas aos pacotes da 
Copa do Mundo. "O crescimento ficou 
concentrado em TV aberta — em virtu
de da estratégia comercial que incluiu 

os resultados das vendas dos produtos 
sazonais de verão —, rádio e mídia ex
terior, beneficiada pelas operações de 
mobil iár io urbano, que voltaram a ser 
comercializados em São Paulo" analisa 
Nascimento. "A TV por assinatura apa
rece logo em seguida e vem se conso
lidando como um meio de massa com 
qualificação" aponta. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV por assinatura, São Paulo, p. 18-20, 5 ago. 2013.




