
Ao longo de mais de uma década, Mônica Pimentel esteve à 
frente da direção artística da Rede TV!, tendo como algumas 
de suas principais atribuições pensar toda a estratégia de 
programação do canal. No período, a emissora passou por al
tos e baixos, apostando em formatos importados de sucesso, 
como “Dr. Hollywood”, para entrar na acirrada disputa pela 
audiência com os demais canais da TV aberta.

No final de agosto deste ano, com a mudança para a vice- 
presidência de conteúdo da Discovery Networks no Brasil, a 
executiva deu um salto em sua carreira, tendo pela frente 
uma realidade completamente diferente. “O Brasil é o mer
cado mais importante para a Discovery Networks na América 
Latina e está entre os mais importantes para a empresa no 
âmbito global”, disse Mônica em entrevista ao CdM sobre os 
desafios que terá na recém-criada posição.

A executiva passa a ser responsável por pensar maneiras 
de conquistar um público cada vez mais exigente e hetero
gêneo para os seis canais de TV que compõem o grupo - Dis
covery Kids, Discovery Channel, Discovery Home & Health, 
Discovery Travei & Living, Investigação Discovery e Animal 
Planet - e ainda tomar as operações brasileiras do grupo cada 
vez mais relevantes. São também suas atribuições pensar as 
áreas relativas ao conteúdo da rede no País, incluindo progra
mação, marketing, comunicação, pacote gráfico e on-air.

Diante de uma audiência de 50 milhões de brasileiros, a 
TV a cabo no País vive uma boa fase, especialmente para a 
Discovery, mas o momento não é de fazer grandes mudanças. 
Como uma de suas principais estratégias para o crescimento 
da rede no Brasil, a executiva vai continuar apostando em 
adaptações e customizações de conteúdo de acordo com a 
realidade local, como, recentemente, Seu Jorge, que narrou a 
superprodução “América do Norte”. “Hoje, a TV por assinatura 
(...) já atinge uma massa crítica e possuiu uma concorrência 
cada vez mais acirrada. Portanto, precisa ser mais estratégica 
com sua programação. Teremos de trabalhar com metas e re
sultados ainda mais agressivos.”A ut
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CADERNO DE MÍDIA - Durante 15 
anos você foi a responsável pela 
programação da RedeTVL De que 
forma a experiência será útil para 
os canais da Discovery?
Mônica Pimentel - Quando a TV por 
assinatura foi lançada nos anos 1990, 
ela mal tinha medição de audiência. 
A maneira como era trabalhada era 
principalmente pela sua adequação 
e relevância. Hoje, ela está em outro 
patamar: já atinge uma massa crítica 
e possuiu uma concorrência cada vez 
mais acirrada. Portanto, precisa ser 
mais estratégica com sua programa
ção. Teremos de trabalhar com metas 
e resultados ainda mais agressivos. A 
experiência que adquiri ao longo da 
minha trajetória profissional será 
aplicada para traçar essas estraté
gias, identificar, buscar e atrair este 
novo telespectador da TV por assina
tura que está vindo da TV aberta.

O cargo de VP de conteúdo não exis
tia na Discovery Brasil. Por que ele 
foi criado? Quais necessidades o gru
po deseja suprir com ele?
O mercado brasileiro de TV por as
sinatura está em rápida expansão. 
Hoje o serviço já está presente em 17 
milhões de lares, chegando a mais de 
50 milhões de pessoas. Este tamanho 
e crescimento fez com que a rede 
Discovery quisesse ter um olhar mais 
voltado ao telespectador brasileiro. 
A decisão por ter um cargo de VP de 
conteúdo no Brasil também concre
tiza a estratégia da Discovery em ter 
posições-chaves nos países onde atua 
e fazer o seu conteúdo mais relevante 
para a audiência local.

Quais serão as atribuições do cargo 
e suas prioridades?
A minha prioridade será consolidar a 
estratégia da Discovery em tomar o 
seu conteúdo cada vez mais relevan
te para os brasileiros. A Discovery já 
vem adaptando conteúdo para a re
alidade local desde que montou sua 
operação no Brasil. Exemplos disso

são as produções locais “Peixonauta”, 
“Águias da Cidade” e “Na Fé”, além da 
customização de conteúdo junto a ar
tistas locais, como Adriane Galisteu, 
que apresentou o programa “Paixões 
Perigosas” no canal Investigação Dis
covery, ou, mais recentemente, Seu 
Jorge, que narrou a superprodução 
“América do Norte”. Meu objetivo será 
dar continuidade a essa estratégia.

O mercado de TV por assinatura tem 
passado por crescente expansão nos 
últimos anos. O que fazer na Disco
very para aproveitar essa onda?
A Discovery Networks tem aumentado 
sua base de assinantes acima do mer
cado. O Discovery Kids é o canal líder 
de audiência e de maior distribuição 
da TV por assinatura, chegando a 16 
milhões de lares, e o Discovery Home 
& Health é líder de audiência no gêne
ro de estilo de vida entre mulheres de 
25 a 49 anos. Para galgar estes resulta
dos o grupo está focado em apresentar 
uma programação diferenciada e de 
qualidade que não só entretém como 
contribui para a vida da audiência. 
Também estamos aumentando o nú
mero de horas em produções locais.

Qual é a importância de conhecer o 
consumidor para se manter competi
tivo no segmento?
Conhecer o perfil do consumidor e 
identificar o que ele deseja é funda
mental, e, por isso, a Discovery realiza 
inúmeras pesquisas para entender as 
suas necessidades. Temos ainda um 
desafio recente no mercado, que é o 
novo telespectador da TV por assina
tura que agora tem acesso ao serviço. 
Portanto, o mais fundamental, neste 
novo cenário competitivo, é buscar e 
atrair este novo assinante, mas sem 
deixar de lado os assinantes de longa

data, oferecendo canais e conteúdo 
que continuem atraentes para os que 
estão conosco há mais tempo.

A internet e a segunda tela fazem 
cada vez mais parte da experiência 
de assistir TV. Como aproveitar esta 
oportunidade para atrair novos negó
cios e publicidade?
Vivemos em uma época de convergên
cia em que as diferentes telas se com
plementam e contribuem para a expe
riência de ver televisão - acredito que 
é como se fosse um grande sofá vir
tual onde todos estão assistindo jun
tos. No entanto, ainda temos de enten
der melhor e amadurecer este novo 
comportamento para atrair novos 
negócios e publicidade.

As redes sociais têm se tomado alia
das importantes para estabelecer 
relacionamento com os consumido
res. Como a Discovery tem aproveita
do esta oportunidade?
A Discovery acredita no potencial das 
redes sociais para fidelizar a sua au
diência e tem uma base de fãs con
siderável nas plataformas sociais de 
seus canais. Quando há grandes lan
çamentos, o grupo busca integrar as 
suas redes sociais ao seu conteúdo. 
Acredito que para esta interação se 
tomar mais predominante será im
portante entender o que de fato elas 
significam em termos de resultado. 
Sabemos que há uma movimentação 
por parte dos provedores para enten
der a relação entre as redes sociais e a 
audiência e estamos ativamente mo
nitorando e participando deste pro
cesso para analisar os benefícios.

A TV aberta ainda é o meio com o 
maior investimento em publicidade. 
Quais vantagens a TV a cabo tem 
nessa disputa?
O conteúdo é chave, mas, além disso, 
a TV por assinatura oferece ao anun
ciante flexibilidade e soluções dife
renciadas que agregam valor. A TV por 
assinatura deixou de ser um veículoA ut
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de nicho segmentado para ser um ve
ículo de massa qualificado. Temos na 
TV por assinatura canais com índices 
de audiência maiores que alguns da 
TV aberta. Levando isso em consi
deração, o anunciante consegue ter 
uma boa cobertura de sua mensagem 
e ao mesmo tempo direcioná-la para 
o seu público-alvo. Para continuar a 
proporcionar esta fórmula de sucesso 
aos anunciantes, é importante seguir 
oferecendo conteúdo de qualidade e 
canais com posicionamentos claros e 
bem definidos, para assim fidelizar e 
atrair uma audiência cada vez maior.

O Discovery Kids está na lista dos 
canais de maior audiência na TV a 
cabo. Quais projetos a Discovery tem 
voltados para os pequenos?
Sabemos que um dos principais moti
vos para os consumidores assinarem 
o serviço de TV por assinatura são os 
canais infantis. Com o conteúdo in
fantil deixando a TV aberta, a TV por 
assinatura tem se tomado o principal 
destino para este gênero. Temos di

versos projetos em andamento para 
o Discovery Kids. Um de nossos obje
tivos para a marca é levar a experiên
cia do canal para outras plataformas. 
Temos hoje um site robusto com mais 
de 20 milhões de page uietus por mês, 
aplicativos para plataformas móveis 
e eventos, como o Exploração Disco
very Kids, que interagem diretamente 
com a nossa audiência.

A publicidade para crianças é um 
assunto controverso no Brasil. Como 
fazer do segmento um modelo que 
gere resultados financeiros?
A receita que provém das vendas 
publicitárias é fundamental para a 
aquisição e o desenvolvimento de 
programação de alta qualidade. No 
entanto, acreditamos que, como ca-

Quanto do modelo da Discovery 
Brasil é autônomo da matriz? Como 
funciona essa hierarquia na hora de 
lançar novos projetos de conteúdo?
O ponto forte da Discovery como 
empresa está no compartilhamen
to de suas estratégias e conteúdos. 
Como uma empresa global, ela tem 
um conteúdo único que viaja pelo 
mundo com adequação, independen
temente de onde é exibido. Portanto, 
a nossa intenção é continuar capita
lizando nesta estratégia ao mesmo 
tempo em que buscamos conteúdos 
que sejam relevantes para o Brasil. 

nal pioneiro na programação pré- 
escolar, temos uma responsabilidade 
perante a sociedade, e por isso, des
de seu lançamento, o Discovery Kids 
tem um critério próprio do conteúdo 
publicitário veiculado no canal. Acre
ditamos ainda no papel fundamental 
dos pais na formação de indivíduos 
que prezem pelo consumo responsá
vel e saudável e que a autorregula- 
mentação é o melhor caminho.
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Caixa de texto
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 27, n. 294, p. 2-4, out. 2013.




