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N
o balanço do mercado de W por assinatura, publi-

cado pela revista About há precisamente um ano,

documentamos que o meio continuava em ritmo

lento de crescimento, tendo em vista que, entre

2002 e 2003, a base de assinantes havia aumentado so-

mente 0,8%, enquanto o faturamento bruto do setor esta-

va na casa dos R$ 3,5 bilhões. Ainda assim, as perspectivas

de evolução mantiveram-se em alta, e quem pagou para

ver, se deu bem.

O último levantamento setorial, divulgado pela ABTA -

Associação Brasileira de Televisão por Assinatura e realizado
junto às principais operadoras do País, revela que, em 2004,

o faturamento bruto bateu os R$ 4 bilhões e a base de as-
sinantes foi ampliada em 6% em relação ao exercício ante-

rior — percentual que representa quase 4 milhões de clien-

tes, ou cerca de 16 milhões de telespectadores atingidos.

Ainda segundo o estudo, a maioria dos usuários recebe

a programação via cabo (tecnologia aderida por 59% dos

assinantes), seguida por satélite (35%) e MMDS -
Multipoint Multichannel Distribution System (6%).

Na verdade, do ponto de vista histórico, poucos setores

alcançaram um crescimento tão vertiginoso e impressionan-

te como a indústria de TV paga brasileira, fenômeno ainda

recente na mídia nacional. As primeiras operações da Globo

e do Grupo Abril remontam de 1991, mas o mercado pas-

sou a deslanchar mesmo dois anos. mais tarde, com o lança-

mento das primeiras operações via cabo. Desde então, cres-

ceu geometricamente até a crise do dólar, em 1999. Como

os demais segmentos econômicos, atravessou um período

bastante conturbado até 2003, em função da grave crise

A TVA busca soluções
inovadoras e específicas
para cada cliente, como

pode ser conferido no
projeto "Veja SP
Recomenda", que une

o conteúdo da Abril às
ferramentas de mídia
da operadora

A Net Brasil desenvolve um leque de serviços criados especialmente
para as operadoras de TV por assinatura brasileiras, atendendo a
clientes como Net Serviços e Sky, além de 20 grandes grupos

macroeconômica. Mesmo assim, como descreve Fernando

Ramos, diretor-executivo da Net Brasil, este foi o único meio

de comunicação que não apresentou queda, conseguindo se
manter em bases estáveis.

"Posso dizer que, hoje, a TV paga volta a experimentar

um crescimento consistente que, certamente, trará novos

investimentos e acarretará um bom aumento na base de

assinantes. Mas creio que, desta vez, esse desenvolvimento

não será tão expressivo como na primeira fase, em função

da série de entraves naturais da economia nacional", pon-

derou o especialista, constatando que o primeiro obstáculo

diz respeito à própria renda da população brasileira, estag-

nada há vários anos. Além disso, há o fator competitivo

com a W aberta e a demanda de capital intensivo na fase

de implementação das redes de distribuição. "Como se

sabe, o custo de capital, no Brasil, é um agente impeditivo.

Mesmo assim, estamos iniciando a retomada da indústria,

que deverá se manter nos próximos anos", estimou Ramos,

lembrando que, em 2004, as operadoras passaram por um

período de reestruturação interna, o que as deixou mais for-

tes e viáveis operacionalmente.

Como empresa business-to-business, a Net Brasil desen-

volve um leque de serviços criados especialmente para as

operadoras de TV por assinatura brasileiras, atendendo a

clientes como Net Serviços e Sky, além de 20 grandes gru-

pos, que, segundo seu representante, vêm crescendo muito

acima do mercado nos últimos anos. "Portanto, já não vejo

tantas dificuldades, e sim muitas oportunidades. Afinal,

como assinalam as pesquisas, o brasileiro adora ver televi-

são, e a TV por assinatura oferece um grande número de

opções de qualidade neste universo de entretenimento

democrático e diversificado", analisou o executivo.

Na opinião de Ricardo Miranda, diretor-geral da Sky —

que conta atualmente com mais de 868 mil assinantes —,

o mercado brasileiro de TV por assinatura cresce de uma

maneira mais sólida que nos demais países da América

Latina. "No Brasil, enfrentamos uma concorrência ímpar
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TV sem limites SKY

No último ano, a Sky incluiu novos canais em seu line up, entre
os quais Sic International, FX, The History Channel, A&E Mundo,
VH1 Soul e MTV Hits

com a TV aberta, especialmente com a imbatível Rede

Globo. Também temos mais de 13 milhões de antenas

parabólicas de banda C distribuídas pelo País. O consumi-

dor tem acesso a programação de qualidade, sem pagar

nada por ela. Este é um cenário inexistente em outros mer-

cados", complementou, informando que a Sky vem man-

tendo um crescimento constante em sua base de assinan-

tes. "Crescemos, anualmente, uma média de 4,5% — um

bom número."

Em linha com o crescimento do setor, no último ano a

TVA registrou um incremento da ordem de 7% em sua base

de assinantes no mercado paulista. "A TV paga atingiu a

maturidade. Sua carteira já contempla praticamente 90%

da classe AB nas grandes cidades brasileiras. No entanto,

por ser uma mídia nova e que está conquistando seu espa-

ço, ainda não é tão reconhecida no mercado, principalmen-

te pela cobertura que tem ante a TV aberta", relatou Leila

Cocito, diretora de marketing e publicidade da TVA.

Mas, de acordo com

os executivos, o reco-

nhecimento do meio é

apenas uma questão de

tempo, tendo em vista a

módica dispersão da TV

por assinatura. "Através

dela, os anunciantes con-

Entre os programas de
maior audiência do GNT
figuram os documentários
Noites Quentes, sobre
comportamento sexual, e
três produções nacionais:
Manhattan Connection,
Marília Gabriela Entrevista
e Saia Justa

seguem atingir o público exato de acordo com seu target. E

este é o grande atrativo que deverá impulsionar o fatura-

mento publicitário do setor", apostou Vito Chiarella Neto,

diretor comercial e de relacionamento da TVA.

Programados para o sucesso
Entre as programadoras a percepção é a mesma.

Quando questionado sobre os principais entraves que

impedem um maior avanço na base de assinantes e um

incremento mais expressivo no faturamento publicitário da

TV paga brasileira, Fred Muller, diretor comercial da

Globosat — que abriga atualmente 22 canais —, garante

que os problemas que existiam no setor já foram supera-

dos ou já estão sendo equacionados. "Um deles foi a lição

de casa que tivemos de fazer para mostrar nosso valor

perante a TV aberta, cuja qualidade é amplamente reco-

nhecida pelo mercado publicitário", apontou o executivo,

informando que, no caso da Globosat, a tarefa envolveu

investimentos constantes e quase obsessivos na produção

de conteúdos nacionais em linha com as tendências e

demandas da sociedade.

"No primeiro trimestre de 2005, o setor de W paga cres-

ceu cerca de 49% em relação ao mesmo período do ano

passado. Foi o segmento de mídia que mais evoluiu. E esta

é uma tendência, se verificarmos que o share diante de

outras mídias, que foi de 1,7% em 2003, saltou para 2,1 %

em 2004. Mas, mesmo com esses ótimos números despon-

tando, penso que o faturamento publicitário do setor ainda

está aquém do merecido", defendeu Muller, com o aval da

diretora de marketing da Globosat, Ana Maria Gemignani.

De acordo com a profissional, ao trabalhar promoções e

ações diferenciadas para fidelizar sua base de assinantes e

fortalecer-se ante as novas mídias, o meio tem driblado as

dificuldades atuais do País.

Otimista, Paulo Mendonça, diretor-geral do Canal Brasil,

observa que o quadro de estabilidade econômica e financei-

ra vivenciado nos últimos anos tem favorecido a atividade

de TV por assinatura no que se refere à manutenção do

cenário. " No entanto, só o efetivo desenvolvimento brasilei-

ro, expresso no aumento do poder aquisitivo da população,

propiciará o crescimento da indústria a patamares mais sig-

nificativos", avaliou.

Da mesma opinião, Alexandre Bortolai, diretor comercial

da BandNews e BandSports, chama a atenção para o fato

de as classes A e B ainda não terem sido plenamente aten-
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Somente nos primeiros
cinco meses deste ano, o
Multishow comercializou
projetos grandiosos, dentre
os quais Skol Beats, Vivo
Open Air e Coca-Cola
Vibezone, ampliando seu
faturamento publicitário
em 34,3% em relação ao
mesmo período de 2004

didas, embora isto seja apenas uma questão de tempo. "O

grande problema está na impossibilidade de acesso da clas-

se C, fundamental para acelerar o crescimento da publicida-
de no setor", advertiu.

Também para Rafael Davini Neto, vice-presidente de

publicidade e marketing da Turner International do Brasil, o

principal fator responsável pela TV paga não avançar mais

está diretamente associado ao custo por assinante, visto

que para as classes de renda média torna-se pesado pagar

R$ 100 ao mês para obter o serviço. "O custo não tem bai-

xado porque ainda existe a necessidade de cobrir os inves-

timentos injetados em infra-estrutura por ocasião do adven-
to do meio no Brasil", esclareceu, lembrando que, a despeito

desse inconveniente, a TV paga conta com um número três

vezes maior de assinantes do que a maior publicação de

interesse geral brasileira.

Já na visão de Carlito Camargo, diretor de programação

do Shoptime, o maior problema do setor está na mentalida-

de, já consolidada no mercado, do custo por mil. "Esta

visão não permite à TV por assinatura crescer pela qualida-
de desenvolvida. Precisamos ser encarados como veículos

de nichos, como narrow cast, e não broadcast", reforçou,

certo de que, se esse conceito for percebido, o meio regis-

trará um grande avanço no País.

Por outro lado, Camargo reconhece que a pay TV vem
enfrentando muito bem as dificuldades do mercado, seja

por conta de sua criatividade, inserção de novos formatos e

mesmo pela agilidade de se reinventar constantemente.

Como coloca Herbert Greco, gerente sênior de marke-

ting dos canais da The Walt Disney Company (Disney

Channel e Jetix), a TV por assinatura já pagou por seus

pecados do passado. "Os resultados de crescimento assina-

lam que estamos no caminho certo. Inteligentemente, as

operadoras vêm investindo na manutenção de seu público

atual com freqüentes campanhas de fidelização e pesquisas

junto às suas bases de assinantes, fazendo com que o valor

da assinatura passe a ser verdadeiramente percebido por
quem paga", constatou.

Fred Muller, por sua vez, atribui o bom desempenho do

setor ao próprio amadurecimento do mercado e, conse-

qüentemente, aos sucessivos investimentos em conteúdo,

tecnologia e serviços. "Por se tratar de uma mídia segmen-

tada, a TV paga tem condições de oferecer à classe publici-

tária formatos diferenciados, capazes de atender de manei-

ra precisa às reais necessidades das empresas anunciantes.

Uma vez que o cliente percebe essa flexibilidade e avalia os

resultados obtidos, passa a investir cada vez mais no meio",

ressaltou o diretor comercial da Globosat, lembrando que a

pay TV já é reconhecida como uma mídia fundamental no

segmento AB e não mais como uma simples alternativa de
veiculação.

Alexandre Bortolai concorda com a colocação do colega

de mercado e acrescenta que boa parte das dificuldades do

setor pode ser administrada pela flexibilidade propiciada

pela grade de programação. "Há grande facilidade em

transmitir eventos dirigidos, o que ajuda muito na receita

dos canais. Além disso, com os altos custos da TV aberta, a

paga passou a ser uma opção rentável e bastante eficiente
na comunicação dos anunciantes."

Compartilhando a mesma percepção, Rafael Davini Neto

garante que o setor tem enfrentado as dificuldades de

forma bastante positiva, apoiando-se em ferramentais de

pesquisa, capazes de atestar a eficiência de um meio seg-

mentado por natureza, que possibilita atingir um público

altamente qualificado e com grande poder de consumo em

quase todas as categorias de produtos e serviços. "Soma-se

a isso a possibilidade de oferecer formatos especiais e cus-

tomização de propostas comerciais", propagou o vice-pre-

sidente da Turner.

Práticas levadas a cabo
É fato que as ações de merchandising têm crescido muito

nos últimos anos e até mesmo evoluído para o que se pode-

ria chamar de "customização da programação". No entan-

to, como ressalva Stefânia

Granito, gerente de marke-

ting dos canais Sony En-

tertainment Television e

AXN, é imperativo que se-

jam trabalhadas com bom

senso. "Quando o assunto é

TV por assinatura, fala-se

muito em experiência de

marca, propiciada pela ca-

racterística, tom e ambien-

Este ano, o Universal
Channel implantou uma nova
faixa de exibição, nos dias
úteis, para as principais
séries do canal, oferecendo
mais uma opção de horário
aos telespectadores que não
querem perder os episódios
de JAG, Law & Order, Crossing
Jordan, House e Monk



te de cada canal especifico. E para integrar produtos e ser-

viços dentro desse espaço é preciso ser criativo. Afinal, uma

intrusão extrema de alguma marca no ar pode atrapalhar o

conteúdo que o assinante buscou originalmente ou, ainda,

minimizar a qualificação do produto", alertou.
Mostrando-se igualmente preocupado com essa ques-

tão, Herbert Greco observa que os programas podem ser

naturalmente concebidos como suporte de comunicação

para uma marca e fazer disso uma forma de entreteni-

mento. "Se isso é informado ao consumidor clara e

honestamente, vejo como uma solução inteligente de se

fazer TV comercial. Dessa forma, o telespectador sabe

antecipadamente o que irá ver, e só assistirá caso se

identifique com a marca e seus valores. Mas é sempre

muito chato assistir a um programa com determinada

proposta, às vezes até jornalística, e perceber que está

recheado de 'merchãs'", reconheceu o gerente de mar-

keting dos canais da The Walt Disney Company, salien-

tando que uma mensagem testemunhai bem-feita e bem

dosada é percebida pelo público como um serviço de

informação, mas quando há excesso todos perdem,

começando pelo telespectador, que deixa de ter o inte-

resse pela programação.
Justamente por isso, Celso Forster, diretor de marketing

dos canais da ESPN e ESPN Brasil, faz questão de noticiar

que a programadora preocupa-se muito em distanciar o jor-

nalismo esportivo do merchandising. " Por outro lado, quan-

do determinada marca apoia um esporte, não a omitimos
em nossas coberturas jornalísticas", declarou, esclarecendo

que a ESPN não costuma realizar ações de merchandising

propriamente ditas, mas produz programetes customiza-

dos, veiculados nos breaks comerciais — que respondem

por menos de 5% de seu faturamento publicitário —, como

são os casos de Momento Ripax, da Copa Mitsubishi de

Rally e do Circuito Banco do Brasil de Tênis Juvenil, entre

outros exemplos.
Sem revelar o faturamento proveniente das ações do gêne-

ro, a Globosat informa apenas que desenvolve formatos dife-

renciados sempre em parceria com os clientes e suas respectivas

agências de publicidade. "Quero deixar claro que não fazemos
a combinação espúria

entre o comercial e o edi-
torial, mas desenvolvemos

os produtos a partir de

tendências e pesquisas
comportamentais", salien-

Desperate Housewives,

Extreme Makeover, CSI: Crime

Scene Investigation, My Wife

and Kids e According to Jim

firmam-se como os

programas de maior

audiência da Sony Pictures

Television International

Dentre as atrações de maior audiência e conseqüente sucesso com-

ercial do AXN estão Bloco Action, Bloco Doublé Pack, The Dead Zone,

NCIS e a inovadora série Lost

tou Fred Muller, lembrando, oportunamente, que cabe ao

comercial enquadrar-se ao editorial e não o contrário.
"Os formatos customizados vão ao encontro das neces-

sidades dos clientes, pois neles busca-se integrar a lingua-
gem do canal à linha de comunicação do anunciante.

Assim, as possibilidades dentro do meio são muitas, o que
nos dá a sensação de termos algo absolutamente exclusivo

e inédito", colocou o porta-voz da Turner, Rafael Davini

Neto, revelando que essa iniciativa representa cerca de 20%

do faturamento total da programadora.
No parecer de Cláudio Anjos, diretor de marketing dos

canais Fox, o merchandising é uma das ferramentas mais

utilizadas para oferecer soluções de impacto aos anuncian-

tes. Contudo, existe um grande desafio no caminho: fazer
com que a mensagem seja bem incorporada ao contexto do

programa. Um bom exemplo está no contrato de merchan-

dising recém-firmado pelo National Geographic Channel no

filme Se Eu Fosse Você, dirigido por Daniel Filho. De acordo

com o roteiro, o ator Thiago Lacerda interpreta o dono de

uma agência de publicidade que detém a conta do canal e
é responsável pela criação do slogan: "National Geographic

Channel. Você Nem Imagina". "A oportunidade encaixou

perfeitamente na nossa estratégia de comunicação e de

aproximação com o mercado publicitário", declarou Anjos.

Outro relato é prestado pelo executivo do BandSports,

que no fim do ano passado vivenciou uma experiência de

sucesso com a transmissão ao vivo do RedBull Giants of Rio,
competição envolvendo modalidades esportivas como cor-

rida, mountain bike, natação e asa-delta, da qual participa-

ram mais de 300 atletas, provenientes de 49 países.

"Quando bem utilizado, o merchandising não prejudica a

programação. Em alguns casos, até a valoriza", sustentou

Alexandre Bortolai, revelando, no entanto, que a participa-

ção dessa prática no BandSports ainda é pequena, não ultra-
passando 15% do faturamento publicitário total. Mas, como

antecipa o executivo, nos próximos meses as ações customi-
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As produções nacionais do
Disney Channel ficam por

conta de Playhouse Disney,
Levado ao ar todas as manhãs,

e Zapping Zone, em português,
gravado diariamente, a partir

de seus estúdios em
Buenos Aires

zadas terão um grande cres-

cimento na casa.

Já os chamados progra-

mas de marketing direto não

terão espaço. "Com todo

respeito aos canais que exi-

bem esse tipo de produto, é uma opção que não preten-

demos levar ao ar, pois acreditamos que a veiculação de

programetes de 30 minutos, para vender o que quer que

seja, chega a ser um desrespeito aos nossos assinantes",

declarou Bortolai.

Zapeando o mercado
Com o objetivo de avaliar o comportamento do setor de

pay TV e atestar seu crescimento, zapeamos os principais

canais do mercado. Neste primeiro semestre, ã Sony regis-

trou um incremento de 45% em relação ao mesmo período

de 2004 e já se prepara para ampliar seu faturamento publi-

citário em cerca de 25%, até o fim deste ano. Para tanto,

está centrando foco em uma presença mais ativa no merca-

do, que deverá ocorrer por meio da implantação de novas

oportunidades mensais e de médio prazo.

Com base em sua experiência na área, Alberto Niccoli

Júnior, diretor de ad sales da programadora, garante que o
anunciante se sente mais atraído pelo conjunto das propos-

tas ofertadas, o que resulta na compra da abertura ao

encerramento dos programas. "A marca do canal, as pro-

postas comerciais criativas, a integração do conteúdo ao

produto e os programas do primetime, que são sucessos

como Lost, no AXN; Desperate Housewives, no Sony; pro-

gramas especiais no E! Entertainment, A&E Mundo e

History Channel, por exemplo, geram oportunidades dife-

renciadas para o mercado. São canais que não colidem

entre si, pois possuem targets distintos, com potenciais e

vantagens específicas, resultando em uma verdadeira inte-

gração comercial."

O mesmo percentual de crescimento nestes primeiros
meses de 2005 foi contabilizado, ainda, pelo Bloomberg

Television, que estima fechar o ano com um faturamento

30% superior ao apurado no exercício anterior. A meta

deverá ser cumprida com a apresentação de novas pesqui-

sas quali e quantitativas para atestar a eficiência e o poder

de compra de sua base de assinantes. "Com os resultados

da pesquisa Ibope Solution de 2002, alcançamos um cresci-

mento no faturamento de 100% em 2003 e de outros

100% em 2004", revela sua diretora comercial, Patrícia

Mediei, detalhando alguns pontos da pesquisa: 52% dos

executivos assistem Bloomberg; 30% em casa e no traba-

lho; e 22% contam com renda acima de R$ 15 mil mensais.

"Paralelamente, aumentaremos a quantidade de repre-

sentantes no Brasil, ministraremos cursos para profissionais

de mídia, atendimento e clientes, investiremos em uma

campanha institucional, para fidelizar nossa audiência, e em

anúncios inseridos nos principais veículos de negócios,

visando a ampliar nosso faturamento publicitário", adian-

tou Mediei.
Os canais BandNews e BandSports também não têm do

que reclamar deste primeiro semestre, quando registraram

um aumento em faturamento publicitário da ordem de 35%

em relação aos primeiros seis meses de 2004. "Até o fim do

ano, deveremos manter este índice de crescimento, que se

dará com base em investimentos em novos produtos e na

contratação dos melhores profissionais de cada segmento.

Já trouxemos, por exemplo, o jornalista Carlos Nascimento

para o BandNews e a ex-jogadora Hortência para o progra-

ma de basquete do BandSports", relata Alexandre Bortolai,

destacando, entre os novos produtos, o PGA (principal com-

petição de golfe mundial), bem como a transmissão integral

da Fórmula Indy, Copa das Confederações e o Campeonato

Mundial de Futebol Sub 20. "No próximo ano, transmitire-

mos, também, a Copa do Mundo", anunciou o executivo.

Mas as novidades não param por aí. O BandNews deu iní-

cio ao processo de regionalização, com a implantação de

canais locais no Rio de Janeiro e em Recife. Além do noticiá-

rio nacional, esses canais transmitem informações e serviços

de caráter regional, durante as 24 horas do dia.

"Trata-se de um modelo inovador que atende

não apenas à população como também ao

mercado publicitário local", explicou seu diretor

comercial, anunciando que a próxima cidade a

ganhar um canal local BandNews será Salvador.

No ESPN, projetos como o pacote de futebol
internacional, Sport Center, Linha de Passe e Caravana

do Esporte seduzem os clientes em função de seus
bons índices de audiência e especifiddades das

propostas de patrocínio



Contabilizando um incremento publicitário de precisos

34,3% neste semestre, o Multishow incluiu no planejamen-

to estratégico traçado para 2005 maiores investimentos na

produção nacional — que já ocupa 40% de sua grade de

programação —, para falar, cada vez mais perto, tanto com

os assinantes quanto com o mercado publicitário. "Este

ano, desenvolvemos nosso primeiro programa customizado:

o Parada Oi, reformatado para ajustar-se ao público-alvo do
Multishow, jovens antenados, exigentes e altamente volá-

teis", definiu seu diretor, Wilson Cunha.

Na Turner — que administra os canais CNN International,

CNN en Espanol, TNT, TCM Classic Hollywood e os diverti-

dos Boomerang e Cartoon Network —, o incremento do

faturamento publicitário nos primeiros cinco meses do ano

chegou à casa dos 20%. "Sem nenhuma grande surpresa,

acredito que poderemos manter as bases de crescimento

registradas até o momento e fechar o ano com um aumen-

to entre 20% e 25% em relação a 2004", revela Rafael

Davini Neto, acrescentando que a empresa investirá pesado

em programação. "Tudo para nos manter na liderança.

Várias iniciativas já foram criadas e, dentro delas, temos

muitas oportunidades para os anunciantes integrarem sua

comunicação à nossa", promove.

O Shoptime apurou um aumento em faturamento publi-

citário da ordem de 12% neste primeiro semestre, quando

comparado ao mesmo período do exercício passado. Para

se manter nesse patamar de crescimento até o fim de 2005,

o canal está elaborando, em parceria com diversas empre-

sas, uma extensa gama de ações, linkadas aos seus dez

anos de atividades. Além disso, no último mês de junho,

lançou o programa Ligação Premiada, que proporciona ao

público telespectador a oportunidade de ganhar descontos

de até 20% na aquisição dos produtos anunciados.

Sem revelar seu índice total de incremento publicitário, a

Globosat limita-se a afirmar que os resultados neste primei-

ro semestre do ano foram positivos. "Esperamos fechar o

exercício com índices de crescimento por volta de 10%. Esta

Neste primeiro semestre, o
Globosat elaborou para o
McDonald's — em conjunto
com a Taterka — um
projeto integrado de
ações diferenciadas,
com a participação de
formadores de opinião,
abordando temas
como moda, alimentação
e saúde

Com produção 100% nacional e desenvolvido internamente, o
Shoptime acaba de lançar o programa Ligação Premiada, que
proporciona ao telespectador a oportunidade de obter descontos
de até 20% na compra dos produtos anunciados

estimativa é conservadora, uma vez que nossa receita publi-

citária vem aumentando ano a ano", assegura Fred Muller,

ressaltando, entretanto, que o crescimento ainda está

muito abaixo do que a TV paga realmente merece.

No caso do incremento nas programações de seus

canais, além do já citado Multishow, o GNT reformulou

seu horário nobre, de segunda a sexta-feira, com a entra-

da de The Oprah Winfrey Show, às 20:00. A faixa das

21:00 passou a concentrar documentários, bem como

séries nacionais e internacionais, além de produções pró-
prias, como Manhattan Connection, Saia Justa, Super-

Bonita e GNT Fashion, levadas ao ar a partir das 22:00.

Falando de Sexo, com Sue Johanson ganhou o horário das

23:45, enquanto o Show with David Letterman encerra o

horário nobre, à 00:15. Segundo sua gerente de progra-

mação, Christianne Marques, a nova grade já apresenta

resultados bastante expressivos para o GNT. "Apuramos

um crescimento de 17% em audiência no total de assinan-

tes", declara a executiva.
Com a missão de crescer em torno de 50% sobre o ano

passado, o ESPN Brasil vem disponibilizando cotas de

patrocínio para seus principais programas e eventos, a

exemplo do que já ocorre com o pacote de futebol inter-

nacional, dos Grand Slams de tênis e dos programas de

linha, como SportsCenter, Bate Bola e Linha de Passe.

"Simultaneamente, buscamos uma maior proximidade

com a classe anunciante, mediante esforços que envolvem

as equipes comercial e de marketing", enfatiza Celso

Forster. Além disso, como parte das comemorações de seu

décimo aniversário, o ESPN Brasil incluiu novos programas

em sua grade. Dentre eles figuram Caravana do Esporte, A
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O BandSports apostou em projetos
como Golf Club (patrocinado pelo

Unibanco, Varig e GM) e Calendário da
Confederação Brasileira de Handebol
(Petrobras), bem como na transmissão
da Fórmula Indy (Caixa Econômica e
Petróleo Ipiranga)

Copa é Nossa, Skate Paradise e É Dez, programa mensal

que relata a história e mostra tudo o que acontece nos bas-

tidores do canal.

A grade do Canal Brasil também foi reformulada, visan-

do a ampliar seu espectro de atuação para diversos seg-

mentos culturais. Já a Fox informa o desempenho do nova-

to FX, que, a apenas seis meses de seu lançamento, já

representa 13,23% do faturamento total do grupo, integra-

do ainda pelos canais Fox e National Geographic Channel.

Este ano, o Universal Channel (antigo USA), por sua vez,

passou a exibir as séries Law & Order e JAG legendadas.

" Na faixa das 19:00 às 20:00, de segunda a sexta-feira, JAG

mantém a liderança absoluta em audiência entre os canais

de TV por assinatura junto ao público adulto", promove seu

diretor-geral, Paulo Barata. Outra novidade do canal diz res-

peito à estréia de um pacote de filmes de sucesso, entre os

quais Gladiador, Missão Impossível 2 e Um Domingo

Qualquer. Além disso, lançou a série House e implantou

uma nova faixa de exibição nos dias úteis, às 18:00, para as

principais séries do canal.

"Todos esses esforços, somados a investimentos contí-

nuos na qualidade da legendação dos filmes, produção de

programas especiais sobre os bastidores das séries e respei-

to pelos hábitos e preferências dos nossos assinantes, resul-

taram na liderança do canal no segmento de filmes e séries

e a sexta posição no ranking geral dos canais de TV por

assinatura durante o horário nobre", comemora Barata,

adiantando que o foco, a partir de agora, está na manuten-

ção da audiência, que se dará com a otimização contínua

de sua programação.

Ligados no futuro
Mas como não só de programação vive a TV por assina-

tura, os representantes do setor permanecem ligados às ino-

vações tecnológicas, que deverão nortear o futuro do meio.

A TV Digital possibilita uma série de ferramentas que per-

mitem maior interatividade entre os anunciantes e o teles-

pectador. "Num futuro próximo, seremos capazes de inse-

rir uma mensagem para um target específico e não mais

para a base total de assinantes", prevê Yannis Kamakis,

gerente de marketing publicitário da TVA, adiantando que,

em curto prazo, já será possível recorrer ao guia eletrônico

de programação para enviar mensagens a toda a audiência

da operadora.

Segundo o diretor da Sky, Ricardo Miranda, atualmente

as operadoras brasileiras provêem aos assinantes quase

todas as ferramentas utilizadas pelas concorrentes interna-

cionais. "É claro que perdemos em número de assinantes,

mas isso é um problema de ordem econômica e não de

desinteresse por parte da população." O executivo aprovei-

ta a ocasião para divulgar o lançamento, efetivado no início

de 2004, do Sky+ Digital Vídeo Recorder. "Este produto

seduz os consumidores em todos os países em que é ofer-

tado. Trata-se da sensação do momento."

"Excetuando-se a TV aberta digital, que não deverá che-

gar tão breve ao Brasil, tudo leva a crer que o VOD - Video

on Demand será a próxima tecnologia ao alcance dos

assinantes de TV por assinatura", aposta Miranda, salien-

tando que a Sky já lançou a sofisticada tecnologia para o

mercado corporativo, em parceria com a Nextvision. "A

solução combinará a abrangência e diversidade da TV digi-

tal por assinatura com a internet e aplicações de vídeo sobre

redes IP, incluindo a oferta de VOD, treinamento a distância

e outras aplicações interativas", detalha, esclarecendo que

o novo serviço terá um amplo espectro de aplicações em
treinamento, educação e informação nos mais diversos seg-

mentos corporativos, como o financeiro, farmacêutico, edu-

cacional, varejista e industrial.

O diretor-executivo da Net Brasil, Fernando Ramos, apro-

veita para antecipar o tema que será debatido este ano na

Feira e Congresso da ABTA, previsto para o início de agos-

to: as ofertas de vídeo, voz e dados — chamadas triple play.
"Mas o DTH, sistema de distribuição de TV via satélite, que

já nasceu digital, oferece vários serviços interativos e conti-

nuará nesta tendência em ritmo acelerado", observa, lem-

Com sua grade de programação reformulada, o Canal Brasil vem
alcançando um bom retorno com programas como Sem Frescura,
É tudo Verdade, Tarja Preta e Como era Gostoso, que resgata as
pornochanchadas nacionais das décadas de 70 e 80



brando que a oferta de conteúdo em formatos diferentes

- como o Widescreen, SAP - Second Audio, Enhanced TV,

ITV e Dolby Digital, por exemplo — ainda representa inova-

ção importante no setor.
Também segundo projeções de Alexandre Bortolai, a tec-

nologia que estará mais rapidamente ao alcance dos novos

assinantes é a DTH - Direct to Home, sistema por meio do

qual o assinante, a partir de uma antena parabólica e de um
decodificador, recebe os canais diretamente de um satélite

geoestacionário. "Isto porque o custo tem inviabilizado a

expansão das operações via cabo", explica o diretor comer-

cial do BandNews e do BandSports.
Mas, pelos cálculos de Fred Muller, a tecnologia mais

acessível ficará por conta da digitalização das transmissões

via cabo. "A gama de conteúdos e aplicativos que esta novi-

dade proporciona agregará em muito o processo de cresci-

mento do meio", garante o executivo da Globosat.

A gerente de marketing do Sony e AXN, Stefânia Granito,

acredita que a TV Digital ainda trará grandes novidades para

os assinantes e, conseqüentemente, muitas ferramentas

para os canais. "A interatividade proporcionada pela W

Digital amplia os horizontes de relacionamento com os te es-

pectadores, fazendo com que o marketing one to one se

concretize quase que imperceptivelmente", apoia, observan-

do que outras tecnologias, como gravação de programação

e capacidade de compra de itens pela tela da TV, ainda deve-

rão demorar um pouco mais para chegar ao País, pois

demandam um sistema bem mais complexo. "Os canais são

provedores de conteúdo e devem estar prontos para ampliar

seu alcance a outros aparelhos. Quem sabe, um dia, os teles-

pectadores poderão assistir a seus programas prediletos na

te a de seus celulares", sugere a executiva.
De qualquer forma, como pondera o diretor de marke-

ting do ESPN, Celso Forster, toda nova tecnologia tem seu

tempo de maturação, até porque, no início, apresenta valo-

A apenas seis meses de seu lançamento, o canal FX já representa

13,23% do faturamento total da Fox, que estima manter este ritmo

de crescimento até o fim do ano

A exibição do Oscar e de Miss Universo

(no TNT), o evento Copa Toon (Cartoon

Network) e a cobertura do tsunami na

Ásia (CNN) foram alguns dos projetos

administrados pela Turner que mais

atraíram a atenção dos anunciantes nos

primeiros meses deste ano

res mais significativos, o que minimiza sua velocidade de

crescimento. "Qualquer aposta em qual tecnologia estará

mais rapidamente disponível é apenas um palpite. Afinal,

neste instante, pode estar sendo lançada uma nos merca-

dos mais desenvolvidos, que significará uma revolução no

cenário atual", justifica Forster.

Herbert Greco concorda que ainda é cedo para qualquer

certeza, embora acredite que a convergência entre a TV por

assinatura e a internet tem maior potencial de gerar um

impacto de mudança no comportamento e no cenário com-

petitivo nacional. "Minha opinião é fortemente embasada

pelos números da internet que observamos no Brasil e pelo

hábito de assistir W que desenvolvemos", atesta o executi-

vo dos canais da Walt Disney Company.

"Com certeza, as novas tecnologias poderão proporcio-

nar outra dimensão para o meio, mas este assunto certa-

mente tem muitas variáveis incontroláveis. A conjunção da

internet com a TV paga é a realidade mais plausível no

momento, seguida pela telefonia móvel e, por último, pela

fixa", estima Rafael Davini Neto, ressaltando que, em um

futuro bem próximo, teremos a oportunidade de acompa-

nhar mudanças que significarão muito mais do que se ima-

gina no cenário da propaganda brasileira.

Já para Carlito Camargo, a palavra de ordem é disponibi-

lidade. "Estar disponível onde e quando o usuário quiser

deve ser o pensamento e o investimento das empresas para

que se possa entregar a convergência das mídias. Assistir ao

Shoptime na internet é a necessidade desse desafio."

Avaliando o tema de forma mais genérica, Paulo

Mendonça, diretor do Canal Brasil, lembra que tantas tec-

nologias visam à diversificação dos meios, qualificação da

imagem e multiplicação dos canais. "No entanto, ainda

estão direcionadas ao consumo dos assinantes. E a verda-

deira revolução só ocorrerá efetivamente com a democrati-

zação do acesso", afirma Mendonça. Esta é, aliás, outra

medida que o mercado continua pagando pra ver. ©
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