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O Universal Channel, canal de TV paga da Globosat, consolidou-se como líder de audiência no 
horário nobre, entre os canais de filmes e séries e, hoje, ocupa a 5 posição no ranking geral dos 
canais mais assistidos da TV por assinatura, na mesma faixa horária, segundo avaliação do 
próprio canal a partir de dados do Ibope Telereport. Entre os canais da Globosat, o Universal 
ocupa, hoje, o segundo lugar, perdendo apenas para o SporTV.  
 
O Universal Channel também melhorou sua percepção no mercado publicitário. Segundo o Painel 
de Mídias e Veículos (PMV) - estudo realizado pela empresa Singular -, o canal ganhou quatro 
posições no ranking de conhecimento espontâneo dos canais de filmes e séries (top of mind), em 
comparação ao PMV 2004 - conhecimento de marca.  
 
Para o diretor-geral do Universal Channel no Brasil, Paulo Barata, a boa posição alcançada pelo 
canal começou com o "rebranding" realizado em setembro de 2004, quando a marca anterior, a 
USA, foi substituída por Universal Channel. Barata identifica também a reorganização da 
programação do canal focada, hoje em dia, em séries policiais que sempre foram as de maior 
audiência.  
 
Novidades da programação também ajudaram a alavancar o crescimento como a série "House", 
que estreou em abril de 2005, e a minissérie "The 4400", que agora volta como série e que foi 
vista por mais de 2,1 milhões de telespectadores.  
 
"Estamos muito satisfeitos com os resultados do primeiro ano do Universal Channel, 
especialmente no Brasil", comenta o VP de programação do Universal Channel para a América 
Latina, Steve Patscheck, que participou da divulgação dos dados do desempenho do canal, ontem, 
em São Paulo.  
 
No horário nobre, o canal registrou neste último ano crescimento de 47% de audiência, passando 
do segundo lugar à liderança no ranking de canais de filmes e séries. Considerando o ranking total 
de canais da TV por assinatura, o canal saltou da 11 colocação para a 5 posição. No ranking de 
audiência referente ao total do dia, mais uma vez, segundo o canal, houve melhora no 
desempenho. No período de setembro de 2004 a julho de 2005, a audiência do canal cresceu 38% 
nesta faixa.  
 
Ainda segundo dados do Ibope, mais de 1 milhão de pessoas passam pelo canal diariamente, o 
que representa um incremento de 24% em relação ao período pré-rebranding. Os planos, agora, 
segundo Barata, são de consolidação e de obter novo aumento de audiência.  
 
O canal lança agora uma campanha de três meses para divulgar a nova programação que entra 
no ar a partir deste mês. A campanha, que terá anúncios em TVs, jornais e revistas, foi criada 
pela agência carioca Praia Comunicação. "Vamos dar continuidade à campanha do ano passado, 
que era assinada com a frase ‘Você vai ver no Universal Channel’ e que passa a ser ‘Você vê no 
Universal Channel’, mostrando a consolidação das mudanças."  
 



 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 e 7 set. 2005, Comunicação, p. C-6. 


