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TV POR ASSINATURA
A melhoria do mercado interno faz setor projetar expansão e a

oferta de serviços digitais e de telefonia pelo sistema de voz '
sobre protocolo de internet são apostas das operadoras

Clayton Melo

Bons ventos na economia sig-
nificam bons negócios e maior
audiência para as empresas de TV
por assinatura, pois o otimismo
devido à atual situação do País faz
com que os consumidores ten-
dam a desapertar o cinto - o que
favorece a compra de serviços de
lazer e entretenimento como o de
TV por assinatura, que é um dos

itens que costumam ser cortados
na hora de enxugar o orçamento
familiar. O reflexo desse compor-
tamento já é sentido pelas empre-
sas do setor, que projetam expan-
são contínua até o fim do primei-
ro semestre de 2005 de sua base
de 14 milhões de telespectadores
(segundo a Associação Brasileira
de Televisão por Assinatura/
ABTA). Ainda não há uma esti-
mativa, mas o número de assinan-

tes também deve aumentar, crê-
em os executivos do setor. Por
outro lado, o Levantamento Se-
torial das Operadoras de TV por
Assinatura referente ao primeiro
semestre de 2004 e divulgado re-
centemente pela ABTA também
aponta nessa direção: o cresci-
mento na base de assinantes no
período foi de 1,2% em relação a
dezembro de 2003, totalizando
quase 3,6 milhões de assinantes,

enquanto o faturamento bruto da
indústria no semestre foi de R$
f ,8 bilhão. Uma das apostas das
operadoras de TV paga para am-
pliar as receitas e a base de assi-
nantes é a digitalização, pois a
oferta de serviços digitais de tele-
visão e de telefonia pelo sistema
VoIP (da sigla em inglês Voice
over IP - voz transmitida sobre
protocolo de internet) é a carta
que o setor traz na manga para

impulsionar a expansão. O cres-
cimento deve dar-se principal-
mente dentro da atual base de
assinantes. Seguindo nessa dire-
ção, as duas maiores operadoras
de cabo do País, Net e TVA, apre-
sentaram recentemente ao merca-
do seus serviços de TV digital e
VoIP. Outras operadoras, como a
recém-criada Vivax - fruto da fu-
são entre Horizon e Cambras -,
seguem o exemplo.
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A intenção é vender serviços
agregados como internet em ban-
da larga e telefonia e incentivar
aqueles que já pagam para ter ca-
nais fechados de televisão a mi-
grarem para os novos pacotes di-
gitais de TV. Só para mostrar uma
dimensão do negócio, enquanto
o total de assinantes de TV paga
cresceu 1,2% no primeiro semes-
tre de 2004, o de usuários da in-
ternet em banda larga aumentou
33% (passando de 202,8 mil em
dezembro para 269,8 mil no fi-
nal de junho).

A TVA promete tornar sua TV
digital disponível para os clientes
já em setembro. Sob as mãos da
agência MarkMix, a campanha de
lançamento do TVA Digital rece-
berá investimento de R$ 3 mi-
lhões. Sem custos adicionais para
o consumidor, ela permite ao as-
sinante manter o produto analó-
gico ou migrar para o digital con-
tinuando com o mesmo valor da
mensalidade. O serviço será ofe-
recido em São Paulo.

Além dessa ação, a empresa se-
lou parceria com uma nova com-
panhia de telefonia, a Primeira Es-
colha, e está lançando comercial-
mente o serviço de VoIP no for-
mato pré-pago e sem custo de as-
sinatura. A estimativa é que 70%
dos assinantes de internet em alta
velocidade adquiram um telefo-
ne com VoIP. Já o Ajato fechou o
primeiro semestre com 25 mil as-
sinantes, num crescimento de
25% sobre os 20 mil registrados
no final de 2003. No caso da tele-
visão, a operadora espera que a
TVA Digital aumente o número de
assinantes da empresa em até 20%
nos próximos três anos - atual-
mente são 290 mil assinantes, 2%
a mais que os 284 mil de dezem-
bro de 2003.

Como vantagens proporciona-
das pela digitalização a empresa
cita o maior número de pacotes
de assinaturas, o Guia TV (ferra-
menta por meio da qual o assi-
nante pode planejar o que vai as-
sistir) e a possibilidade de defi-
nir os canais favoritos e os con-
teúdos de sua preferência. "O
produto digital muda a relação do
consumidor com a TV, pois ele
passa a ter uma maior intimida-
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de com a programação e seus re-
cursos. Por outro lado, traz ferra-
mentas que facilitam a busca do
conteúdo desejado e otimizam o
tempo do assinante", afirma Vito
Chiarella Neto, diretor de rela-
cionamento e comercial da TVA,
que obteve receita líquida de U$
126 milhões no primeiro semes-
tre, num aumento de 9% em com-
paração ao mesmo período do
ano anterior.

Net digital
Vista como uma maneira de

expandir a base de assinantes e
posicionar a operadora como
uma empresa de alta tecnologia,
a digitalização dos serviços da
Net receberá investimento ao lon-
go dos próximos três anos de R$
100 milhões - dos quais R$ 4,3
milhões só para a campanha pu-
blicitária que divulgará o serviço,
o que deve ocorrer entre outubro
e novembro no Rio de Janeiro e
em São Paulo. O Net Digital ofe-
recerá conteúdo digital, guia ele-
trônico de programação, pay-per-
view e portal de serviços, além de
contar com 30 canais de música.
O decoder poderá ser alugado
por um valor em torno de R$
19,90. A empresa também está
testando seu serviço de VoIP.

A digitalização marca uma
nova etapa no processo de rees-
truturação iniciado pela Net no
ano passado: com uma dívida no
valor de R$ 1,39 bilhão - renego-
ciada recentemente -, a operado-
ra precisava a todo custo reverter
a tendência de queda na base de
assinantes e fazer crescer a recei-
ta. Trocou então parte de sua di-
retoria no ano passado e elegeu
suas estratégias com uma nova di-
retriz para sua comunicação -
substituiu a agência VS pela Lo-
ducca e passou a explorar o con-
ceito de construção de valor em
suas campanhas. "Na comunica-
ção optamos por destacar a idéia
de construção de valor em torno
aos serviços da Net para que nos-
sas vendas tivessem qualidade.
Ou seja: não fossem motivadas
apenas por promoções e mostras-
sem ao consumidor que TV a
cabo significa economia, lazer e
informação para a família", afirma
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Ciro Kawamura, diretor de marke-
ting da Net Serviços.

A nova estratégia também es-
colheu o marketing direto como
uma das prioridades, pois se tra-
ta de uma peça importante na
conquista de novos públicos -
essa conta está com a Sun. Por
essas e outras razões o investi-
mento total aumentou, sendo que
em 2003 o valor era de R$ 20
milhões enquanto para 2004 a
destinação é de R$ 30 milhões.
O orçamento de 2005 ainda não
está concluído.

Essa reestruturação surtiu efei-
to, segundo a empresa: no início
do processo a operadora tinha
1,29 milhão assinantes e uma mé-
dia de 7 mil assinaturas vendidas
por mês, mas passado um ano e
meio encontra-se atualmente
com 1,37 milhão de clientes e co-
mercialização média mensal de
28 mil assinaturas.

Divulgação
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Canais movimentados
A luta das operadoras para

conquistar clientes ganha o refor-
ço dos canais, que investem em
lançamentos e campanhas para
elevar a audiência. Pelo menos
três foram lançados na feira de
negócios realizada paralelamen-
te ao congresso da ABTA, em
agosto. São o Telecine Pipoca
(Globosat), o TCM (Turner) e o
FX (Fox). O primeiro traz apenas
filmes dublados (diferentemente
dos demais canais da Rede Tele-
cine, cuja programação é legen-
dada) e o segundo apresenta sé-
ries e filmes clássicos - estes dois
chegam ainda neste ano. Por sua
vez, o FX é um canal para homens
e deve ir ao ar em 2005.

O produto surgiu da constata-
ção da Fox de que o público
masculino brasileiro estava a ver
navios em termos de canais pa-
gos. "O FX já existe há dez anos

nos EUA e há um na Inglaterra,
mas nesses países ele é um canal
de entretenimento no sentido
amplo. No Brasil, será direciona-
do para o telespectador masculi-
no com programas de comporta-
mento e sensualidade, pois falta-
va um canal para esse público",
afirma Gustavo Leme, gerente
geral dos canais do grupo Fox,
que engloba Fox, National Geo-
graphic, Fox News e o FX. O in-
vestimento não foi revelado.

Além de apresentar belas mu-
lheres na tela, a proposta é ser um
canal de entretenimento com pro-
gramas sobre comportamento e
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TV PAGA

Divulgação

Leme, da Fox: previsão
de lançar em 2005 no Brasil
o FX, voltado ao
telespectador masculino

consumo (carros, eletroeletrôni-
cos e estilo), séries e filmes de
ação, aventura e comédias. Ele
será lançado em 2005 também
em outros países da América La-
tina, como México e Argentina.

Não é só o lançamento do ca-
nal que atrai a atenção da empre-
sa: a estratégia para ampliar a au-
diência passa por um plano agres-
sivo de lançamento de séries e
programas, explicou Leme. A
meta para o próximo ano fiscal
da Fox, que se iniciou em julho
passado e se encerrará em julho
de 2005, é crescer em 35% a re-
ceita publicitária. No último exer-
cício o aumento foi de 48%.

Dentre as séries lançadas no
segundo semestre deste ano es-
tão Lyon's Den (um drama sobre
questões jurídicas), North Shore
(ambientada no Havaí) e o suces-
so Sex and The City. Outra gran-
de aposta é a Nip Tuck, sobre os
bastidores do mundo das cirur-
gias plásticas. Polêmica, a série
americana mostrará o universo
dos consultórios de estética e das
mesas de operações, freqüenta-
dos por pessoas que buscam o
corpo perfeito.

Já na Sony Pictures Television
no Brasil ( Sony, AXN, E!), o des-
taque fica com o AXN, que com-
pletou cinco anos de Brasil em
agosto e íoi fundado na Ásia em
1997. A novidade reservada para
a data foi a estréia de Avesso, um
programa sobre os bastidores da
comunicação no Brasil que será
exibido durante os intervalos da
programação .normal do canal.
Desde o ano passado o AXN vem
sendo reposicionado, deixando
de privilegiar os esportes radicais
para tornar-se um canal de aven-
tura. "Ele era tido como um pou-
co violento, então mudamos a
identidade visual, dando mais su-
avidade às chamadas, e passamos
a veicular filmes de aventura, que
são uma porta de entrada para
novos telespectadores", afirma Al-
berto Nicoli jr., diretor de vendas
publicitárias da Sony Pictures Te-
levision no Brasil.
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A ESTRELA MAIOR
Rapidez e eficácia em atingir grandes parcelas da

população dão ao meio a supremacia disparada de audiência e,
em conseqüência, de investimentos publicitários

Roberto Perrone

Em um cenário no qual a TV
paga passa dos 10 anos de vida, a
internet consolida seus passos e
é parte do gosto principalmente
dos jovens, o meio revista conti-
nua segmentado e surgem novos
títulos a todo instante e as emis-
soras de rádio com suas redes am-
pliam a cobertura, a TV aberta
ainda ocupa o lugar de estrela
maior da mídia brasileira. Os nú-
meros não deixam a menor dúvi-
da e mostram que o aparelho de
TV é um dos principais eletrodo-
mésticos da casa, com penetração
apenas inferior à do fogão, que
está em 98% dos lares, enquanto
ela tem 90%, mais do que gela-
deira (87%) e rádio (88%). Ou
então basta pegar os picos de au-
diência da última novela das 20h
da Globo: Celebridade, com 67
pontos, o que significa que de
cada dez aparelhos ligados oito
estavam na Globo.

"O Brasil é o país da televisão",
diz o diretor geral de comerciali-
zação da Rede Globo, Willy Haas.
Em 2003 as novelas noturnas da
maior emissora do País ganharam
sete pontos de audiência, o que
representa 5 milhões de telespec-
tadores a mais. Não é à toa que
os investimentos publicitários em
TV aberta têm crescido absurda-
mente. Entre 2000 e 2004 o meio
ganhou pouco mais de seis pon-
tos de share no bolo publicitário,
passando dos 56,2% para 62,6%.
Segundo ele, em 2003 o GRP
médio diário da Globo girava em
torno de 795 pontos. "Em 2004
empatou tecnicamente nos 802",
acrescenta. "Mas como a TV aber-
ta de forma geral não ganhou au-
diência, nosso crescimento é de-
vido basicamente à migração",
Lauremi Fochetto

acentua Haas. Neste ano, além das
novelas as séries como Malhação
chegaram a ganhar oito pontos de
share, retendo quase sete apare-
lhos em dez ligados no horário.
"Os programas jornalísticos re-
gionais registraram aumento de
25% em sua segunda edição".

Se a emissora está tomando au-
diência das concorrentes, isso



Carvalho, da Rede TV:
ampliação de cobertura
geográfica e investimento em
tecnologia e novos profissionais

não parece abalar o fato das ou-
tras beneficiarem-se das respos-
tas rápidas que um veículo como
a TV oferece ao mercado publici-
tário, tanto é que não param de
se mexer no sentido de melhorar
a grade e conquistar a atenção do
telespectador. A RedeTV vem am-
pliando sua cobertura geográfica
e fazendo investimentos em no-
vas tecnologias e profissionais.
"Na Grande São Paulo nossa au-
diência cresceu 68% nos últimos
12 meses", garante o vice-presi-
dente, Marcelo de Carvalho. A
emissora comemora os bons re-
sultados nos períodos da manhã,
com a estréia da apresentadora
Olga Bongiovanni no Bom Dia
Mulher e Sabor & Saúde. No pe-
ríodo noturno as apostas estão
centradas nos programas diários
TV Fama, SuperPop e Pânico na
TV, além dos jornalísticos Jornal
da TV e Leitura Dinâmica. Outra
tacada na luta pela audiência é
Vila Maluca, infantil que está
prestes a colocar no ar.

A íaixa noturna também tem
trazido bons resultados para a
Rede Bandeirantes com o Boa
Noite Brasil, o Jornal da Noite
(com Roberto Cabrini) e a Noite
é Uma Criança (de Otávio Mes-
quita). "Nessa faixa conquista-
mos com constância o terceiro
lugar", afirma o diretor de plane-
jamento de programação e pro-
dução, Celso Tavares. O reforço
do jornalismo, com Carlos Nas-
cimento e Joelmir Beting, conso-
lida ainda mais a grade informa-
tiva da emissora. Em 2003 ela
havia conquistado José Luiz Da-
tena após uma disputa com a Re-
cord. "Quando se fala sobre in-
vestimentos em profissionais é
importante destacar a chegada de
Marlene Mattos como diretora ar-
tística", lembra.

Já no domingo os bons resul-
tados são comemorados com
Jogo da Vida, de Mareia Goldsch-





surpreendendo é Missão, com
Fernanda Tavares, obtendo mé-
dia de 2 a 2,5 pontos.

Também no UHF a Rede Mu-
lher mostra armas interessantes
na luta pela audiência. "Há dois

anos iniciamos uma reestrutura-
ção que contempla várias áreas",
revela o superintendente comer-
cial, Cláudio Soller. Essa reestru-
turação inclui a modernização
dos equipamentos e uma nova

equipe de apresentadores. No-
vos programas e alguns tradi-
cionais têm deixado satisfeitos
os executivos da emissora pelos
índices de audiência que alcan-
çam. "Mulheres em Foco, por

exemplo, rivaliza com Band e Re-
de TV", diz Soller. "Mas essa me-
xida não termina, pois ela se con-
solidará com a troca de antena e
cabos na região da Avenida Pau-
lista, em São Paulo, e continua-

rá com a melhoria das equipes e
dos apresentadores."

"No mercado regional também
existe o reflexo dessa melhora da
audiência", segundo conta Mário
Neves, diretor de comercialização
e marketing dos Associados Mi-
nas, referindo-se a alguns progra-
mas da TV Alterosa, afiliada do
SBT. "O Jornal da Alterosa lidera
por sete meses consecutivos a au-
diência com 16 pontos na média
do ano, segundo dados do Telere-
port do Ibope entre os meses de
janeiro a julho deste ano", conta.
Algumas produções locais tam-
bém surpreenderam, como o
Campeonato de Truco da TV Al-
terosa, que há 20 anos reúne mais
de 5 mil jogadores de todos os
cantos do País por conta de um
prêmio expressivo. "O jornal, o
Alterosa Esporte e o Viação Cipó
são programas que realizam mui-
tas promoções", diz o diretor dos
Associados, afirmando que são
ações que ajudam muito a alavan-
car audiência.

A posição da TV aberta diante
das demais mídias é tão confor-
tável que nenhum executivo lista
concorrentes em outros meios.
"No nosso caso, talvez um pou-
co as revistas femininas, mas mes-
mo assim são complementares",
avalia Soller. A grade voltada à
mulher é variada, com programas
que tratam de saúde, beleza e ar-
tesanato. "Sem falar dos novos
programas que entrarão no ar,
como um infantil nas manhãs de
sábados e um de decoração às
quartas", revela.

Para Willy Haas, quando se
trata de comunicação rápida e
eficaz não é possível comparar
qualquer outro meio com a TV.
"Não há outra mídia no merca-
do que atinja com rapidez todos
os segmentos da população bra-
sileira e ofereça ao mesmo tem-
po o CPM (custo por mil) da TV",
acentua. Na MTV, Valentini afir-
ma que o principal concorrente
da emissora é a rua. "Nosso pú-
blico é muito jovem, trabalha,
estuda e gosta muito de balada.
Portanto, não pára em casa", ex-
plica. O jeito é ter uma grade
bastante versátil para pegar essa
audiência e torná-la cativa. "Nos-
sa grade muda muito. Temos
programas de meia hora e alguns
que duram poucas semanas."

Marcelo de Carvalho é mais
político quando trata do assunto
e diz acreditar que certamente
aos olhos dos programadores de
publicidade todos os veículos são



importantes. "O meio, porém, é
prioritário e dificilmente ficará
fora de algum planejamento, a
menos que a verba seja insuficien-
te para alcançar as necessidades
básicas de comunicação em TV",
diz. Para Celso Tavares, da Band,
"não há concorrentes porque as-
sim como o rádio, a TV é um
veículo de massa que consegue
atingir milhões de pessoas de
uma vez". É por isso que eventos
como Band Verão e Band Folia, e
projetos como o Band Vida, que
chegou a arrecadar R$ 8 milhões
para o Hospital do Câncer de Bar-
retos, fazem sucesso e têm as co-
tas de patrocínio sempre vendi-
das. "Não dá pra ver nem a TV
paga como concorrente", destaca
Mário Neves, da Alterosa. Ele se
justifica falando sobre o ainda
muito pequeno público dessa mí-
dia, sem falar na segmentação
que ela própria provoca em sua
grade de canais.

Tanto investimento em produ-
ção e atrações é necessário ser di-
vulgado de alguma forma para
chamar audiência. No caso da
Globo, ela se utiliza de sua pene-
tração em 99% dos lares brasilei-
ros para veicular as chamadas de
sua grade de programação. "É
difícil encontrar um brasileiro
que não saiba de cor a grade da
emissora", garante Haas. A TV Al-
terosa faz campanhas de progra-
mação e da marca em jornais e
na própria emissora, além de
ações entre o público como os
eventos citados.

Na MTV não é muito diferen-
te a busca pela audiência: os in-
vestimentos são dirigidos para
produção e programação. As atra-
ções são chamadas na grade da

Chamada da MTV para estimular leitura: arrojo e coragem

própria emissora, que não inves-
te um centavo em campanhas.
"Estamos com uma ação arroja-
da e curiosa que só a MTV tem
coragem de fazer", diz Valentini.
Trata-se de uma chamada onde
aparece um letreiro negro com a
seguinte frase: "Desligue a TV e
vá ler um livro".

TV Digital mudará tudo
Pode demorar, mas a chega-

da da TV Digital com certeza
mudará essa forma das emisso-

rãs de TV aberta lidaram com
audiência e programação, pois
é um consenso entre os execu-
tivos do setor que será um mar-
co na evolução do meio. "Trans-
forma totalmente a utilidade do
televisor passando de um recep-
tor passivo de conteúdo para
um agente ativo de negócios
para o consumidor", acredita
Haas. A melhoria da qualidade
da imagem é apontada com una-
nimidade como um elemento a
mais na tarefa de cativar a au-

diência. "Também permitirá
que uma emissora ofereça mais
de uma programação ao teles-
pectador", diz Valentini, da
MTV, que já tem planejado um
segundo canal para ser lançado
no início do ano que vem. "Será
mais musical e voltado a um pú-
blico mais velho, na faixa entre
os 25 e 40 anos", revela.

O fato de estar no UHF tam-
bém é uma vantagem tanto para
a MTV quanto para a Rede Mu-
lher, já que o sinal digital trafe-
gara nessa banda. "Nós não pre-
cisamos migrar. Já estamos nele",
diz Valentini, o que certamente
evitará custos de implantação.
"O problema é que não está nada
definido e pode demorar", lem-
bra Cláudio Soller, acrescentan-
do que todos podem ganhar com
a melhoria do sinal nos recepto-
res. O Brasil tem atualmente
mais de 62 milhões de aparelhos
de TV em uso. "Mas as possibili-
dades de segmentação são mui-
to grandes e permitirão aumen-
tar a capacidade de faturamen-
to", afirma o superintendente da
Rede Mulher.

José Bassít

Soller, da Rede Mulher:
reestruturação iniciada há dois anos
começa a dar resultados

Porém, a partir do momento
em que a TV digital entrar no ar
uma mudança mais profunda
acontecerá e será necessário
acompanhar seus passos para
manter o domínio sobre o teles-

pectador. "O leque de
possibilidades que
será oferecido ao teles-
pectador transformará
seus hábitos de assistir
à TV", alerta Neves,
dos Associados. Ele se
refere a por exemplo
assistir a um programa
exatamente na hora
em que quiser ou,
como disse Valentini,
uma emissora ter mais
de uma programação.

Tanto Haas quanto
Neves destacam outro
fato importante com o
advento da TV Digital:
as possibilidades de
mensuração crescerão
absurdamente. Os ins-
titutos de pesquisa po-
derão ter à mão um ar-
senal imenso de infor-
mações dos telespecta-

dores - claro, se eles assim o
permitirem."A digitalização pode-
rá levar a uma maior concentra-
ção do papel da TV na vida das
pessoas", acredita o diretor da
Globo, Willy Haas.




