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A Discovery Networks, que atende 1 bilhão de assinantes no mundo, está promovendo uma 
reestruturação no Brasil. O objetivo da rede americana, dona de seis canais fechados no país 
(Discovery Channel, People+Arts, Discovery Kids, Animal Planet, Discovery Travel & Living e 
Discovery Home & Health) é aumentar a receita de publicidade em 52% este ano. A empresa, 
porém, não revela o faturamento no país. Diz apenas que teve um crescimento da receita de 38% 
no ano passado. 
 
Nessa mudança, saíram cinco profissionais e foram contratados nove executivos para as áreas 
comercial e de publicidade. O novo diretor de vendas, Guilherme Zattar reporta-se diretamente à 
Discovery Latin America, sediada em Miami. A Discovery, hoje, é vista pelo mercado publicitário 
como conservadora por ser multinacional. "Queremos ter uma política de publicidade mais pró-
ativa e agressiva e formatos de anúncios diferentes", afirma. A meta, segundo ele, é aproximar-se 
do resultado de outros países da América Latina com melhor desempenho, como o México - um 
referencial importante para a empresa. 
 
A empresa, segundo o executivo, quer aproveitar a marca guarda-chuva para estabelecer um 
conceito diferente dos convencionais filmes de 30 segundos. "A idéia é que os clientes se aliem à 
marca Discovery e trabalhem de forma mais flexível, com programetes de um, dois e até 3 
minutos", diz Zattar. "Queremos parcerias de longo prazo", completa. 
 
Em 2003, as TVs por assinatura tinham 1,7% do bolo publicitário. Em 2004, essa participação 
passou para 2,3%. Segundo dados da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), no 
terceiro trimestre de 2004, houve um crescimento de 2,1% na base de assinantes em relação ao 
mesmo período do ano anterior, atingindo 3,664 milhões. "O potencial de crescimento do mercado 
em 2005 é grande, sobretudo por ser um ano limpo, sem Copa, eleições ou Olimpíadas", diz. 
 
Além da nova equipe, os canais do Discovery Networks foram divididos em duas áreas distintas: 
factuais (Channel, Animal Planet e Kids) e estilo de vida (People+Arts, Home& health e Travel & 
Living). Trata-se de uma divisão para melhor gerenciamento publicitário. 
 
A empresa, hoje totalmente centrada em São Paulo, também está expandido sua atuação. Abriu 
representação em Brasília e passa a ter uma atuação mais forte no mercado carioca, contando, 
inclusive, com um executivo dedicado a esse mercado, além do próprio Zattar. Outros mercados 
que a rede pretende explorar, a partir de agora, são Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, 
Salvador e Recife. 
 
A empresa tem contrato com cerca de 60 operadoras, entre elas as concorrentes NET e TVA. 
Segundo dados da PTS (Pay TV Survey), o Discovery Channel é líder em número de assinantes da 
TV paga, com 3, 234 milhões. Em segundo lugar, está o canal de filmes TNT, com 3,119 milhões 
de assinantes. 
 
A Discovery Communications, Inc. opera em 160 países e atende 1 bilhão de assinantes. Sua 
principal marca, Discovery Channel foi criada em 1985. O canal está no Brasil há 10 anos. 
 
A empresa está promovendo mudanças mundiais, como a dos canais Health e Travel. O primeiro, 
que passa a se chamar Discovery Home and Health, passa a ter um conteúdo mais suave - no 
lugar de imagens fortes sobre operações - com temas voltados a nutrição e spas. O Discovery 
Travel & Adventure passa a se chamar Travel & Livinge, além de viagens, cobre também cultura e 
entretenimento. 
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