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Setor discute questões como custo e divisão das verbas publicitárias do novo formato.  
 
O primeiro impacto que o anúncio oficial do sistema de TV digital que o País vai utilizar e que será 
divulgado pelo governo federal ainda esta semana vai parecer mais com a frustrada expectativa 
do bug do milênio na virada do século do que qualquer outra coisa. Com um total de 70 milhões 
de TVs aptas para o sistema analógico em funcionamento por todo o País - mais os milhares de 
aparelhos que deverão ser adquiridos este ano para a Copa do Mundo - o alto custo dos 
adaptadores e dos aparelhos de TV digital, o processo de transição se anuncia lento, como 
aconteceu em outros países, e confuso.  
 
A questão principal neste primeiro momento é quem paga a conta. Segundo cálculos do próprio 
governo a digitalização custaria R$ 5,6 biIhões às emissoras de TV em infra-estrutura de 
transmissão, sendo que R$ 1,2 bilhão apenas para as TVs educativas, que representam 174 das 
459 geradoras existentes no País.  
 
De outro lado vem a questão do risco de "canibalização’ do bolo publicitário brasileiro que 
sustenta hoje a TV analógica e vai passar a sustentar a TV digital com sua possibilidade, inclusive, 
de fazer cada canal da TV aberta virar quatro ou seis, além de surgimento de outros canais. No 
ano passado, as TVs abertas ficaram com R$9,5 bilhões - representando 59,5% da verba 
publicitária brasileira. A discussão é sobre o risco de "canibalização" de recursos com a ampliação 
de novos canais.  
 
Para Daniel Barbará, da DPZ, este é um processo para uma década e no momento é mais uma 
ação de marketing do que algo efetivo. Já Sérgio Brandão, VP de atendimento e operações da 
Y&R, acredita que como sempre diante de novas tecnologias "novos dinheiros" estarão a caminho 
"para operacionalizar este produto diferenciado, gerando novas receitas e atraindo outros 
segmentos", porém dentro de um tempo razoável.  
 
"O bolo publicitário não vai crescer só porque as TVs vão adotar o sistema digital", diz Rubens 
Glasberg, diretor das revistas especializadas Teletime e Telaviva. "O problema no Brasil é que as 
discussões estão muito em cima do sistema a ser adotado, muita pressão lobista, enquanto na 
verdade deveríamos estar discutindo como se dará a difícil transição", afirma. "É preciso regras 
para transição", comenta o diretor.  
 
Para Daniel Barbará, não se pode, na verdade, desconhecer o fato de que o brasileiro está 
contente com a TV que tem. "Foram vendidos 40 milhões de aparelhos nos últimos cinco anos, a 
expectativa para este ano é da venda de 10 milhões", contabiliza. "O brasileiro adora a TV que 
recebe hoje e não vai se encantar com a digitalização, acredito que nem mesmo a perspectiva da 
interatividade atraia", avalia. O publicitário acredita, por isso, que o processo vai ser lento nos 
primeiros anos. " semelhante ao que ocorreu, por exemplo, com a TV em cores que levou "um 
século" para desbancar completamente a TV preto e branco", diz Barbará.  
 
A baixa penetração, num primeiro momento da TV digital evidentemente vai se refletir na 
propaganda. "A TV não vai poder cobrar mais caro para exibir anúncios no sistema digital. O 
mercado não vai pagar num primeiro momento pois o alcance será muito limitado" diz Barbará. 
"Não tem anuncio, não tem demanda, não tem necessidade de luxo tecnológico", comenta.  
 
Sergio Brandão considera que a TV digital trará uma grande mudança de hábito só alcançando 
paralelo talvez com o que ocorreu com o IPod. "A TV digital vai trazer uma mudança drástica da 
propaganda já que o telespectador vai poder moldar a TV a seu gosto. Mas tudo isso é um 
processo que vai durar 5 a 6 anos. Mas, sem dúvida, é a mais radical mudança no formato da TV 
comercial como a conhecemos hoje", revela Brandão.  



 
Alessandre Siano, diretor de mídia e negócios da QG Propaganda explica que a discussão da TV 
digital nas agências se dá neste momento mais do ponto de vista conceitual. "Acredito que vai 
demorar a pegar como meio", afirma. "E num primeiro momento apenas para o público A/B", diz 
o publicitário, mas reconhece que o meio oferece oportunidades do desenvolvimento de conteúdos 
mais impactantes e customizados.  
 
Ivan Marques, sócio-diretor da F/Nazca considera que o mercado está neste momento num 
compasso de espera em relação ao tipo de tecnologia que será adotado, alguns são mais 
amigáveis outros menos em relação a interatividade entre mídias, e isto será determinante para o 
segmento da publicidade. "A grande vantagem é que temos hoje um parque industrial apto a 
adquirir e desenvolver as tecnologias que forem necessárias. Temos canais de TV de alta 
qualidade e um mercado publicitário também com profisisonais de alta qualidade", analisa 
Marques. "O ponto nevrálgico de toda operação é o dinheiro. Só vai existir espaço para tudo isto 
com o crescimento do bolo publicitário. Tem que haver expansão da base de clientes e isso só a 
situação macroeconômica do País poderá definir", avalia o executivo da F/Nazca.  
 
Para Ezra Geld, diretor de Channel Planning da JWT, a chegada da TV digital com a liberdade de 
opções que dará ao consumidor o que ver em sua tela vai "acelerar um processo que já existe nas 
agências, de buscar idéias cada vez mais criativas e procurar por outros canais de comunicação, 
além das mídias tradicionais, como merchandising, patrocínio de vinheta de entrada de programas 
e mercandising sem porta-voz, mais integrado ao conteúdo do programa, que vem sendo já uma 
solicitação dos clientes", diz Geld.  
 
O publicitário acredita também que vai fortalecer a tendência de campanhas que buscam engajar 
o consumidor e não apenas comunicar, com ações focadas no público específico de cada meio", 
diz Geld. "Mas isso é uma plataforma para 2007 e 2008", completa.  
 
Cláudio Venâncio, VP de Mídia da Fischer América, acredita que o processo de implantação será 
lento no Brasil como no exterior. "Ainda me lembro numa das viagens anuais do Clube de Mídia de 
São Paulo, há quatro ou cinco anos, quando conhecemos o TiVo. Acreditava-se que haveria uma 
explosão de consumo, que os preços dos aparelhos e adaptadores caíiam rapidamente e todo 
mundo iria aderir ao sistema. Na disso ocorreu na velocidade imaginada", diz Venâncio . "É um 
processo irreversível, mas é lento" afirma o VP.  
 
Nas emissoras de TV  
 
A chegada da TV digital é claro é o grande tema hoje nas emissoras de TV. Na TV Record existe 
um comitê discutindo os impactos que a tecnologia digital causará nos processos produtivos da 
emissora . "Estamos iniciando agora uma discussão sobre interatividade, que é uma novidade 
para as emissoras de televisão no Brasil", diz Jose Marcelo Amaral , diretor de Tecnologia da TV 
Record.  
 
Embora não descarte a possibilidade de multiplicar o número de canais como a TV digital permite, 
esta não será uma prática usual na Record. "Multiplicidade de canais é negócio das tvs por 
assinatura e é um risco nós entramos nesse negócio" diz Amaral. "O futuro da televisão passa 
obrigatoriamente pela TV de alta definição e nossa perspectiva é utilizara o máximo da capacidade 
do canal para carregar maior quantidade de informação com qualidade", afirma o diretor.  
 
Fernando Bittencourt, diretor da Central Globo de Engenharia explica que a rede está estudando 
esse assunto há vários anos, já realizou pesquisas com o telespectador, acompanhou a 
implantação da TV Digital em vários países e realizou inúmeras reuniões com os mais diversos 
setores envolvidos. O canal também não pretende repartir seu sinal. "Esse modelo de negócio é 
inadequado.  



Em primeiro lugar porque não permite a alta definição e é importante que a televisão aberta 
possa oferecer gratuitamente programas em HDTV , uma vez que as mídias pagas estarão 
oferecendo. É importante para mantê-las competitivas", afirma. "Em segundo lugar o mercado 
publicitário não tem como suportar um aumento do número de canais. Ainda hoje, com a TV 
analógica, existe mais espaço para inserções do que anunciantes interessados em preenche-los. 
Não havendo aumento do mercado publicitário, não há quem pague a conta das produções 
adicionais para preencher as grades de programação", finaliza Bittencourt, da Globo.  

 
 
Leia Mais 
 
Interatividade, um diálogo efetivo 
   
A TV digital não vai necessariamente acabar com o comercial de 30 segundos como o conhecemos 
hoje. A opinião é defendida por Ricardo Cavallini, diretor de operações da Euro RSCG 4D, no livro 
"O marketing depois de amanhã", lançado ontem, em São Paulo. O potencial de liberdade de 
escolha para o telespectador que a TV digital permite, especialmente por meio do DVR (ou TiVo 
como sua mais conhecida marca comercial) tem levado a discussões em nível global entre os 
publicitários.  
 
"Eu não acredito que dar stop, replay, e ir para frente acabará com o comercial de 30 segundos 
como acham 22% dos publicitários americanos em resposta a uma pesquisa da America 
Advertising Federation (AAF). Fico com a maioria de 55% que acredita que o DVR vai aumentar 
significativamente o número de formatos não-tradicionais", diz Cavallini, no livro.  
 
"Comerciais interativos podem ser usados para criar uma comunicação mais efetiva com o 
consumidor ou para facilitar as campanhas de marketing direto", afirma para quem ficam dúvidas 
no ar: será que o consumidor estará tão disposto assim à interatividade, ou o chamado "coach 
potato" pelos americanos - o telespectador que fica horas no sofá em frente a TV e que tem no 
personagem Homer Simpson seu melhor protótipo - vai mudar de hábito?  
 
"A única conclusão definitiva é que teremos um novo cenário e, mais cedo ou mais tarde, os 
publicitários terão que entendê-lo e achar maneiras de minimizar o impacto. A boa notícia é que o 
sistema digital consegue obter informações muito mais precisas do comportamento do 
consumidor", lembra Cavallini.  
 
Entre as alternativas já visualizadas ele cita uma pesquisa da agência Starcom que sugere 
mudanças como por exemplo dividir a compra de mídia entre vários canais, usar comerciais de 60 
segundos e dar preferência ao primeiro e último comercial do bloco. "Alem disso, quem tem DVR 
tem dinheiro para ter mais de um aparelho de TV em casa e nem todos estarão conectados ao 
sistema", diz.  
 
O livro procura mostrar as velozes mudanças porque passam o mercado, o consumidor e, 
obviamente, o marketing e analisar como a tecnologia vai influenciar a comunicação das marcas. 
Cavallini aborda a nova realidade dos profissionais de marketing, impactados pelas tecnologias 
que estão chegando e até por algumas que estão por vir, aprofundando-se em temas como 
mobile marketing, advergaming, TV digital, privacidade.  
 
"O marketing depois de amanhã" , da Digerati Books - selo da Editora Universo dos Livros traz 
prefácio de Washington Olivetto, presidente da W/Brasil e "orelha" escrita por Roberta Raduan, 
sócia-diretora da Euro RSCG 4D.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 


