
GNT se renova para ressaltar foco feminino e aderir à segmentação 
Andréa Ciaffone 

 
Azul, cinza e repleto de ângulos retos, por mais de uma década o logotipo do canal a cabo GNT 
(um dos canais Globosat) evocou dinamismo e modernidade, mas estava longe de transmitir 
feminilidade. Lançado com festa e show da cantora Paula Lima, o novo logotipo do canal é mais 
leve, colorido e cheio de curvas mostra o novo foco que o canal deve adotar a partir da estréia da 
sua nova programação dia 20 de setembro, que priorizará o universo feminino. "A mudança do 
logotipo e da programação obedecem à uma lógica de reposicionamento", diz a diretora geral do 
canal Letícia Muhana. Entre o início dos estudos sobre a percepção dos assinantes em relação ao 
canal até a estréia da nova programação, a GNT terá investido R$ 1,5 milhão.  
 
A nova postura permitirá ao canal resolver um problema estrutural: de ser canal a cabo que mais 
parecia canal de TV aberta, pois não tinha sua programação segmentada já que se definia 
simplesmente como canal de informação. Segundo Letícia, uma pesquisa qualitativa em outubro 
de 2002 com espectadores de ambos os sexos em idades entre 25 e 49 anos no Rio de Janeiro e 
em São Paulo foi o que detonou o processo de mudança. "Percebemos que o que realmente 
fidelizava o expectador eram os programas produzidos exclusivamente para o canal."  
 
Ao mesmo tempo, a pesquisa indicou que o público tinha dificuldade em definir uma identidade ao 
canal. Paralelamente, havia o fato de que 60% da audiência era formada por mulheres. A soma 
destas variáveis fez com que a diretora do canal, Letícia Muhana, criasse um grupo de inteligência 
para avaliar a programação e extrair as razões pelas quais o GNT era percebido desta maneira 
pelo público. "Concluímos que boa parte das produções para o canal tinham "alma feminina" e 
que a solução para a busca de segmentação seria ajustar seu foco de modo a que servisse melhor 
a essa vocação."  
 
A diretora deixa claro que a nova postura não significa que o canal repentinamente vá se tornar 
incompatível para os 40% da sua audiência que corresponde a espectadores do sexo masculino. 
"Estou convicta de nossa audiência vai crescer muito como o novo posicionamento e que 
perderemos poucos espectadores porque a nova programação não trará uma ruptura e sim um 
ajuste", diz a diretora. O novo foco se traduzirá mais pela não inclusão de assuntos que sejam 
considerados desinteressantes pelo público feminino. Saem os documentários sobre as armas da 
Segunda Guerra Mundial, fuzis AK-47 e outros assuntos cinzentos e entram em cena temas mais 
sedutores aos olhos do público feminino. "Mas isso não significa que será um canal cor-de-rosa, 
com transmissão de campeonatos de bordado em ponto-cruz. Será dirigido à mulher bem-
informada, profissional, se que interessa pelas coisas do mundo."  
 
As estrelas da programação continuarão a ser sucessos como Manhattan Connection, Saia Justa, 
Superbonita, GNT Fashion, Maria Gabriela Entrevista, Mãe e Cia, Alternativa: Saúde e Diário do 
Olivier. Chamados pela diretora de "programas nacionais de linha", estas produções respondem 
por mais de 70% da audiência e por quase 90% (88%) da receita publicitária", diz Letícia, que 
criou uma estrutura para fomentar a exportação desta linha nacional de programas.  
 
A nova identidade da GNT será objeto de uma campanha veiculada nos canais da Globosat, na 
Rede Globo, além de outdoors, revistas, jornais e em salas de cinema. Com a campanha, o custo 
do projeto de reposicionamento deve dobrar.  
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