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Resultados de uma pesquisa estimularam a estratégia, que começa com uma linha de vestuário.  
 
O SporTV, canal da TV paga da Globosat, vai virar marca própria e os primeiros produtos na linha 
de vestuário, voltados para os segmentos A e B, chegam ao mercado no segundo semestre. 
Cacife não falta ao canal. Afinal, segundo pesquisa da Troiano Consultoria de Marcas, e com base 
também em dados do Ibope e Datafolha, o SporTV é o canal de esporte líder em alcance e 
audiência, além de ser um dos cinco canais fundamentais para manutenção da assinatura NET e 
Sky e de estar entre os cinco mais admirados pelo mercado publicitário. Esta estratégia de 
licenciamento é uma parceria com a Globo Marcas.  
 
Em audiência, o SporTV ocupa o quinto lugar no geral dos canais pagos. Já na média anual do 
horário nobre em 2005, segundo o Ibope, o SporTV garantiu o segundo lugar com 74,2 pontos, 
atrás do canal de TV paga TNT (Turner International), que ficou com 77,5 pontos. Se forem 
computados todos os canais da TV paga e da TV aberta no mesmo período, o SporTV fica em 
sétimo lugar, atrás da Rede Globo, SBT, Record, Rede TV!, Band e TNT. O canal, aliás, tem 
despertado o interesse até das outras operadoras brasileiras, que reunidas na associação NeoTV 
recorreram ao Cade pelo direito de sua retransmissão. Os resultado deve sair ainda neste 
semestre.  
 
O processo de criação da marca SporTV vem se desenvolvendo há mais de dois anos e foi iniciada 
com um ampla pesquisa encomendada à Troiano, em outubro de 2004, destinada a definir a 
"atmosfera SporTV", ou seja, os traços marcantes da personalidade do canal envolvendo tanto 
clientes quanto não-assinantes. Os resultados destacaram aspectos como aventura, natureza, 
liberdade, espírito jovem, atividades ao ar livre, movimento, estimulando quem vê e quem pratica 
esportes, além de apoio a temas como fitness e vida saudável.  
 
Os entrevistados destacaram ainda o grande número de horas de transmissão ao vivo e o fato de 
ser um canal brasileiro, com foco em preferências nacionais.  
 
O canal também mostrou, na pesquisa, ter um nível elevado de conhecimento tanto entre 
assinantes quanto não-assinantes e de vender uma imagem de qualidade. O estudo apontou que 
produtos ligados a todos estes aspectos, e que sejam de alta qualidade, seriam bem aceitos com 
a marca SporTV.  
 
"A pesquisa mostra que o grau de fidelização e conhecimento do canal é três vezes superior ao 
índice médio de mais de 250 marcas auditadas", afirma o diretor de negócios do SporTV, Pedro 
Garcia. "O levantamento indica também que não foi nada estranho para os consumidores pensar 
em SporTV fora da televisão e que o surgimento da marca é visto como um processo natural", 
comenta o executivo, ao acrescentar que o processo de licenciamento do canal é recebido de 
forma positiva por assinantes e não-assinantes.  
 
Os dois sinais do SporTV, que antes se limitavam a retransmitir a mesma programação com uma 
diferença de seis horas, têm desde agosto de 2005 levado ao ar programações independentes. "É 
um canal 48 horas no ar", diz Garcia. A partir de maio e durante a Copa do Mundo entra no ar um 
terceiro canal, o SporTV Copa, especial para o evento. O SporTV, embora ainda não possa 
retransmitir pela tecnologia digital, vai gravar toda a competição por este sistema e as imagens 
chegam aqui em wide scream. Isso vale apenas para o SporTV Copa.  
 
O canal também encomendou à Y&R uma campanha publicitária sobre a cobertura da Copa. 
Segundo Garcia, foi o ano em que o SporTV vendeu mais rapidamente suas cotas de patrocínio 
para transmissão do Mundial. Cada uma teve preço de tabela de 12 milhões.  
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