
TV paga brasileira ingressa em uma nova fase 
Regina Neves  
   
Para o setor, 2005 encerra-se com incremento de publicidade e do número de assinantes.  
 
A TV paga no Brasil pode, com certeza, erguer um brinde em causa própria nas comemorações 
deste fim de ano. Depois de tempos difíceis, os canais terminam 2005 com um visível crescimento 
da receita publicitária, com maiores índices de audiência e ainda posicionando-se como 
fornecedores de conteúdo para outras tecnologias, como o recém-criado ESPN Móbile, do canal de 
esportes ESPN em parceria com as operadoras de telefonia móvel Vivo e Brasil Telecom.  
 
Um dos destaques deste ano na TV paga foi, sem dúvida, o início do incremento de programação 
produzida no País e com valores brasileiros na grade normal dos canais como National 
Geographic, GNT, HBO, People&Arts e, agora Fox, entre outros. Além de produtoras nacionais 
associadas a canais internacionais, aproveitando os incentivos da Ancine, TVs abertas brasileiras 
também têm incentivado o setor.  
 
Na Globosat esta aposta em conteúdo nacional é uma das pontas de lança de alguns de seus mais 
de 20 canais. "Nossa aposta em conteúdo nacional se mostrou um caminho correto", diz Fred 
Miller, diretor comercial da Globosat. "Mesmo ainda sem os dados consolidados, 2005 foi um bom 
ano para Globosat", diz Miller. Entre os destaques do ano, coloca o reposicionamento do GNT 
como um canal de alma feminina.  
 
"Hoje também já é fato consolidado entre agências e grandes anunciantes de que se querem falar 
com o público A/B é fundamental que estejam na TV paga", afirma o diretor. Cita como exemplo o 
aumento do número de segmentos econômicos que passaram a se interessar por esta mídia. 
"Setores como o automotivo e financeiro ainda lideram o ranking, mas atualmente a TV paga atrai 
também grandes do varejo como Pão de Açúcar, Ponto Frio, setor farmacêutico, entre outros", 
analisa.  
 
Miller destaca ainda programas como "Madame Lee", o lançamento do Telecine Cult, o que 
significou um grande up-grade na programação do canal, e o surpreendente desempenho do 
primeiro ano do Universal Channel.  
 
Paulo Barata, diretor-geral do Universal Channel, considera que 2005 foi "o primeiro e melhor ano 
da história do canal" que passou, em setembro de 2004, por um processo de rebranding. "A 
audiência cresceu 47% no horário nobre, 38% no total do dia, enquanto a média da TV foi de 
11%", diz Barata. No ano que vem, o canal investirá 20% a mais em marketing.  
 
Com uma nova programação forte, com séries que trazem artistas conhecidos e temas populares 
como os esotéricos, o Sony Entertainment Television comemora várias lideranças na semana de 
estréia de suas novas séries.  
 
Boas perspectivas  
 
David Rios, vice-presidente de mercado da Warner Channel para América Latina, diz, de Miami, 
que para a Warner o Brasil é um dos mercados mais importantes e rentáveis em todo o 
continente. "Desde o nosso lançamento sempre acreditamos no potencial de crescimento do 
mercado brasileiro, tanto em audiência quanto em rentabilidade." Rios diz acreditar que o 
fechamento do ano de 2005 vai representar um incremento de 10% em publicidade sobre 2004 e 
que o mesmo índice é esperado para 2006.  
 
Rios diz ainda que o brasileiro é muito fiel a seus programas preferidos. "Desde o lançamento de 
‘The OC’, o programa sempre esteve em primeiro lugar", conta. "A partir de 2001, quando o Ibope 
iniciou a medição de audiência, a Warner Channel tem tido um crescimento em ratings de mais 



desde 113% no prime time e 190% no total do dia no target 18 a 34 anos, homens e mulheres da 
classe A/B", diz.  
 
Para Alberto Niccoli Jr., diretor de vendas publicitárias da Sony, os bons resultados na abertura da 
nova programação são o ponta pé inicial para a previsão de que 2006 deve ser um ano, pelo 
menos tão bom quanto 2005. "Foi um ano excelente para todos nossos canais, tivemos séries de 
sucesso, assim como especiais como o da Copa do Mundo no History Channel", diz Niccoli Jr.  
 
A equipe de vendas da Sony Pictures Television International, comandada por Alberto Niccoli Jr., 
além de comercializar os canais Sony, AXN e Animax, também comercializa mais cinco. Ao longo 
de 2005, segundo Niccoli, a Sony tem um aumento de audiência de 25% e o AXN, de 50%, "Todo 
os nossos canais tiveram um crescimento muito acima da média de mercado, em torno de 15% 
que já foi alta", diz.  
 
O AXN foi um destaque neste ano de 2005. O canal teve um aumento de 53% na audiência em 
total de indivíduos, na comparação entre agosto de 2004 e o mesmo mês de 2005, e também 
obteve considerável evolução no ranking de audiência da TV paga, obtendo estando a partir do 
trimestre de abril a junho deste ano entre os canais TOP 10 do cabo.  
 
A chegada da consagrada série "Lost" em março deste ano garantiu a liderança absoluta do canal 
na TV por assinatura em total de indivíduos no horário (das 21h às 22h, segundas-feiras), durante 
sete meses. No dia 15 de agosto, quando chegou ao fim a primeira temporada, o canal liderou 
mais uma vez em total de indivíduos, das 20h às 22h, e, no target AB homens de 18-24 anos, 
alcançou 3,92 pontos de audiência. Atualmente, mesmo com as reprises da série, o canal se 
mantém entre os mais vistos na TV paga.  
 
"Hoje o AXN é um canal de grande aceitação, de programação premium, e passou a ser ainda 
mais conhecido no mercado brasileiro. Clientes como Listerine, Samsung, Ford e Brastemp 
(Multibrás), que buscavam apenas as séries do canal Sony, estenderam suas compras de mídia 
para o AXN devido aos fenômenos de audiências e também porque passaram a conhecer outros 
grandes destaques do canal, conta Stefania Granito, gerente de marketing do canal no Brasil.  
 
Neste ano de 2005 o canal cresceu em faturamento 52% em relação a 2004. A marca Samsung, 
por exemplo, optou pelo AXN Showroom para divulgar a primeira edição do "Samsung Running 
Festival", um evento esportivo que acontece no mundo todo e incentiva a atividade física como 
melhoria da qualidade de vida.  
 
Os canais de TV paga começam também a extrapolar para outras mídias como o FX, canal da Fox 
voltado ao público masculino, estréia em novembro o programa Rádio FX, em parceria com a Kiss 
FM, o talk-show apresentado por Dani Mel, Marcelo Nova e Ricardo Corte Real irá ao ar ao vivo de 
segunda a sexta-feira, e os melhores momentos da semana serão transmitidos aos domingos no 
canal FX.  
 
Canais Fox e Record anunciam a estréia da série "Avassaladoras", inspirada no filme que leva o 
mesmo título, "Avassaladoras – A Série" tratará de temas de grande interesse do universo 
feminino. Produzida pela Total Entertainment e veiculada pelos canais Fox e Record, a série 
composta por 22 episódios de uma hora. O lançamento será em janeiro de 2006 no Brasil (Rede 
Record e Canal Fox) e América Latina (Canal Fox).  
 
O canal ESPN Brasil chega ao final de 2005, ano em que completou 10 anos, com muitos motivos 
para comemorar. Além de uma premiação recorde, o canal, segundo o diretor-geral German 
Hartenstein, depois de um ano de muito reconhecimento de público, está confiante em 2006.  
 
 
 



A partir do dia 15 de dezembro o ESPN Internacional começa a ser transmitido diretamente no 
Brasil, aproveitando melhor a estrutura que já possuíam e com certeza tendo ganho de audiência, 
já que os eventos narrados em português de Miami com sotaque serão substituídos por 
narradores locais de São Paulo. Além disso, este ano o canal celebrou um acordo com a Disney 
que é sua principal acionista e coma criação da Disney ESPN Network Brasil se responsabiliza 
agora por toda comercialização dos canais Disney e Jetix.  
 
"Isso representa um ganho em oportunidades de negócio na medida em que passa a dispor de um 
melhor portfólio. A venda da Copa do Mundo foi um sucesso das seis cotas cinco já forma 
vendidas para Ford, Vivo, Bradesco, AmBev, Kaiser (Cervejarias Kaiser), ao custo de 8,3 milhões, 
além da venda de cota para Casas Bahia. "Teremos uma cobertura de Copa do Mundo com 
equipes de jornalistas e programas transmitidos diretamente da Alemanha. Vamos transmitir 24 
horas de Copa no ano que vem", garante.  
 
Também o ESPN criou ainda o serviço de celular SMS com notícias do time do interessado pelo 
celular assinado no mês passado, o ESPN Móbile com Vivo e Brasil Telecom.  

 
 
Leia Mais 
 
Turner: segmentação é bom diferencial 
   
Na esteira do crescimento do segmento de TV por assinatura ao longo deste ano no País, a Turner 
International do Brasil , que trabalha com TNT, Cartoon Network, CNN, TCM Classic Hollywood e 
Boomerang, contabilizou, não apenas ingresso de novos anunciantes, mas também o aumento 
dos aportes daqueles que já investiam nos canais. Em alguns caso, como o do canal TNT, a alta 
de publicidade será de 60%, bem acima dos 40% estimados como média de todo o mercado.  
 
"Trata-se de um reconhecimento da força do meio. A TV paga, por exemplo, permite a 
segmentação, o que baixa a dispersão. Além disso, possibilita o uso de formatos diferenciados e 
customizados", comenta o vice-presidente de vendas publicitárias e marketing da Turner, Rafael 
Davini.  
 
Para o executivo, o desempenho do TNT neste ano está associado à performance da audiência e à 
percepção do canal pelos anunciantes, especialmente dos setores de automóveis, telefonia e 
serviços, o mais ativos neste ano.  
 
Embora esteja abaixo da média prevista para 2005, o Cartoon Network apresentará um aumento 
de 20% em publicidade em relação ao ano passado. Os números foram afetados pela base de 
comparação elevada e pelo aumento da concorrência na categoria infantil. "2004 foi excepcional e 
a chegada de novos canais também influenciou os resultados. Há quatro anos o Cartoon operava 
sozinho, sem concorrência", afirma o vice-presidente.  
 
"O Brasil é o mercado mais forte para o Cartoon na América Latina", diz o vice-presidente e 
gerente-geral do Cartoon Network e Boomerang para a América Latina, Barry Koch. O executivo 
acrescenta que a área de licenças, por exemplo, é o principal mercado fora dos Estados Unidos. 
"O licenciamento é muito forte no Brasil, liderado pelas personagens Meninas Superpoderosas", 
ressalta Koch.  
 
O vice-presidente afirma ainda que o acesso à internet tem se destacado em território nacional. 
"O uso aumentou mais de 30%." O mesmo ocorre com o TNT, em que o tráfego no site da 
América Latina é maior do que nos Estados Unidos. A busca pela web, aliás, impulsionou a Turner 
a inserir a internet com mais força em seu plano de mídia, hoje focado em mídia exterior e 
impressa. "Estamos negociando para 2006 parcerias com provedores para anunciarmos tanto o 
Cartoon Network quanto o TNT", comenta a diretora de comunicação, Eliane Munhoz.  



 
 
Foco na diferenciação  
 
Segundo Davini, 45% do faturamento do Cartoon Network são provenientes de ações 
diferenciadas. "O cross media, por exemplo, permite a integração entre TV e internet", diz o 
executivo. Para Davini, trata-se de uma maneira de inserir o anunciante na linguagem do canal e 
na cabeça do público. Para 2006, a previsão é dobrar o número de iniciativas diferenciadas.  
 
Notícia on-demand  
 
Considerado o canal de notícias internacional mais assistido no País, a CNN lança no próximo mês 
um serviço global, pela internet, de vídeos notícias on-demand, sem a presença de comerciais. O 
Brasil fará parte dos países escolhidos para ter acesso à ferramenta.  

 
 
Leia Mais 
 
Apoio à producão nacional 
 
Depois que a gente cresce um pouco e toma consciência de que tudo o que passou a infância 
assistindo na TV era produção estrangeira, sempre surge uma certa sensação de perda. Mas, se 
depender do Cartoon Network, as novas gerações de brasileiros não terão esta mesma sensação. 
"Temos uma posição institucional de apoiar as produções brasileiras de animação e de investir na 
sua realização", afirma o vice-presidente e gerente-geral do Cartoon Network e Boomerang para 
América Latina, Barry Koch.  
 
"Embora existam incentivos fiscais e o apoio da Ancine, a razão para a realização de desenhos 
animados criados por brasileiros é dar espaço para a cultura local num canal que tem 
características tão globais quanto o Cartoon Network", completa o executivo, que deu o sinal 
verde para a produção brasileira "Pixcodelics" ir ao ar em toda a América Latina. Barry Koch 
também é quem decidiu pela inclusão de animações feitas por cartunistas brasileiros para o bloco 
"adult swim".  
 
Novos personagens no ar  
 
A partir de janeiro de 2006, os personagens Luke e Tantra, do cartunista Angeli, Aline, de Adão 
Iturrusgarai, Geraldão, de Glauco, Overman, de Laerte, e Pequeno Pônei, de Caco Galhardo, serão 
25 animações criadas pelo estúdio Daniel Messias. "Essas animações são para adultos, mas, se 
você pensar bem, boa parte do conteúdo de animação hoje é voltado para os adultos", diz o 
cartunista Laerte.  
 
"O Brasil tem condições técnicas e artísticas para desenvolver muito mais o mercado de 
animação", avalia Laerte. Na visão de Koch, o Brasil é muito tímido em relação a exportar 
conteúdo. "Os brasileiros são excelentes em criatividade, mas colocam pouca energia na sua 
inserção no mercado internacional", diz o executivo.  
 
De fato, de forma geral, temos muito orgulho da nossa habilidade de contar histórias, do nosso 
humor e da nossa capacidade de criar personagens engraçados. No entanto, a infância televisiva 
dos brasileiros foi povoada por personagens estrangeiros.  
 
De Tom e Jerry aos Flintstones, do Coelho Pernalonga aos Super Amigos, de Zé Colméia a Ultra 
Seven, do Manda-Chuva à Pantera Cor-de-Rosa, todos, sem exceção, são estrangeiros. Norte-
americanos, japoneses ou europeus, entretanto, terão de abrir espaço para o talento brasileiro. 



Pode ser que essa geração que agora aprende a usar o controle remoto possa incluir em suas 
memórias personagens "made in Brazil."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 nov. 2005, Comunicação, p. C-6. 
 


