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RESUMO
Estudo de caso baseado na mudança de posicionamento de um canal de TV por
assinatura brasileiro que visa rejuvenescer sua imagem. O 
Canal Brasil vem desde 2004
trabalhando um reposicionamento de sua marca através de mudanças no conteúdo da
programação, comunicação interna (chamadas) e comunicação externa (publicidade).
São trabalhados conceitos de identidade de marca, posicionamento
, imagem de marca,
branding
, além de uma breve análise do mercado de TV por assinatura no Brasil.
Análise do caso 
Canal Brasil – É Tudo Nosso focando nas estratégias do canal para
construir uma marca moderna e presente na vida de seus assinantes.

BARBOSA, Fernando Gamarano. 
It´s all ours
: the new face of 
Canal Brasil
. Rio de
Janeiro: ECO/UFRJ, 2007. Monografia (Bacharelado em Publicidade e Propaganda).

ABSTRACT
Case study based on the changing of posicioning of a brazilian pay TV channel that
wants to make its image younger. The 
Canal Brasil has been working since 2004 in a
new posicioning of its brand through changes in the programming grid, inside
communication and outside communication (advertisements). Concepts of branding,
such as identity and image are introduced, as well as the pay TV market in Brazil. Case
study 
Canal Brasil – É Tudo Nosso
, emphasizing the strategies to build a modern brand.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho visa analisar a percepção da marca no segmento da TV por assinatura no
Brasil, estudando o processo de mudança de posicionamento de um canal atuante no
meio. Para tal, baseiase em um estudo de caso: análise das estratégias de marketing
adotadas por um canal de TV por assinatura que altera o seu posicionamento, visando
um rejuvenescimento de sua imagem perante os assinantes. Esta mudança tem início em
2004, através de reformulações na grade de programação e logomarca, culminando com
uma campanha publicitária em 2007, reforçando o novo 
slogan
do canal.
1.1

Apresentação

O que motiva um canal de TV a reposicionar sua marca? De acordo com MONTEIRO
(2004, p.9):

Outra fonte de renda de um canal de TV por assinatura se dá através das operadoras (ex.
SKY, NET, Vivax e TVA), que além de distribuírem os canais, fornecem atendimento,

venda, instalação de aparelhos e fazem a cobrança dos assinantes (figura 1). Uma parte
da renda obtida a partir da venda de pacotes por essas operadoras é direcionada às
programadoras e aos canais. Podese dizer que as operadoras atuam como um público
indireto, constituindo um mercado secundário.

Figura 1 – 
Share
das operadoras de TV por assinatura no Brasil

Fonte: Pay TV Survey – março/2007

O 
Canal Brasil
, canal dedicado à proliferação da cultura brasileira, tendo como foco
principal (porém não limitador, como veremos no estudo de caso) a exibição de filmes e

documentários nacionais, observa que está com uma imagem velha e desgastada
segundo percepções de seus assinantes. Após a identificação deste problema, um plano
de reposicionamento começa a tomar forma, podendo ser dividido em duas fases:

. Mudanças em 2004
: baseadas na mudança da grade de programação e alterações na
logomarca. Além dos sucessos do cinema nacional e dos documentários que
correspondem hoje a 70% da programação, passam a fazer parte da grade programas de
entrevistas, música e cultura em geral.
. Mudanças em 2007
: baseadas na mudança de 
slogan
, visando a criação de uma marca
mais forte e atuante através de uma campanha publicitária. Mudanças na grade também
continuam sendo efetuadas. O 
target do canal é estabelecido (através de pesquisas)
como sendo composto por homens e mulheres das classes AB, acima dos 35 anos.

Segundo MONTEIRO (2004, p.10), o reposicionamento de um canal que identifica
problemas em relação a sua marca surge como uma estratégia para destacálo em um
meio bastante segmentado e competitivo, que é a TV por assinatura. Desta forma,
tornase possível a criação de uma marca forte, atraindo conseqüentemente os dois
públicos que favorecem o crescimento do canal (audiência e mercado publicitário).

Cabem agora alguns questionamentos: o que representa o reposicionamento para o
canal? As estratégias adotadas estão intimamente ligadas ao perfil de audiência que se
pretende atingir? O novo posicionamento gera um maior retorno por parte dos
investimentos publicitários?

1.2

Objetivo geral

Identificar e analisar as estratégias de marketing de um canal de TV por assinatura
brasileiro que visa rejuvenescer sua marca, consolidando uma nova e positiva imagem
perante seus assinantes e o mercado publicitário.

1.3

Objetivos específicos

 Analisar alguns conceitos de gestão de marcas, tais como: 
branding
, valor, identidade,
posicionamento e imagem de marca;
 Fazer uma breve análise do mercado de TV por assinatura no Brasil;
 Apresentar campanhas publicitárias;
 Apresentar a comunicação interna do canal (chamadas);
 Detalhar alterações nas grades de programação.

1.4

Limitação do estudo

O estudo de caso é o foco principal: alterações em grade de programação, comunicação
externa (publicidade), comunicação interna (chamadas), logomarca e 
slogan
, a partir de
2004.
Devido ao pouco tempo de implantação da segunda fase de mudanças no
posicionamento do 
Canal Brasil (primeiro semestre de 2007), as análises de resultados
e considerações finais são, quando não especulativas, ainda muito imaturas, baseadas
em observações e tendências. A segunda fase de implantação das estratégias de
marketing do canal ocorre simultaneamente à produção deste trabalho. Dessa forma, ao
fim da análise são apresentados resultados que não necessariamente se caracterizam
como efetivamente reais, uma vez que é necessário mais tempo para um novo
posicionamento se estabelecer com solidez.

Outra limitação se dá ao pouco tempo de existência da TV por assinatura no Brasil e a
constante flutuação dos níveis de audiência da mesma.

A TV por assinatura apresenta constantes mudanças no patamar de assinantes e
penetração (figura 2). Apesar da estagnação sofrida entre 2001 e 2003, o meio obtém a

partir de 2004 um significativo aumento em sua base de assinantes. Entretanto, ainda é
pouco o tempo para poder caracterizálo como um mercado em plena expansão.

A base de domicílios atingidos pela TV por assinatura chega em março de 2007 à marca
de 4,7 milhões, o que corresponde a aproximadamente 16,6 milhões de brasileiros. Esse
meio também apresenta um alto índice de fidelidade, uma vez que praticamente 70% da
sua base assina há mais de 2 anos (MONTEIRO, 2004: p.12).

1.5

Justificativa

Por se tratar de um meio relativamente novo, a TV por assinatura no Brasil contempla
enormes possibilidades de crescimento. Além disso, poucos são os estudos acadêmicos
a seu respeito, bem como as matérias jornalísticas, pesquisas e informações divulgadas
pela Internet.

Um dos papéis deste trabalho está relacionado à importância do setor econômico a que
pertence a TV por assinatura. O Brasil é o maior mercado em potencial na América
Latina, além de ser o sexto maior do mundo.

Este trabalho surge também como uma contribuição ao estudo da TV por assinatura no
Brasil, provendo informações a respeito desse mercado e relatando as estratégias de um
canal específico para consolidar o seu novo posicionamento, atraindo assinantes e
investimentos publicitários.
Além disso, visa aprofundar as análises sobre o 
Canal Brasil
, um canal de resistência da
riqueza e da pluralidade da cultura brasileira. Um canal que quer deixar de ser tão
somente o canal do cinema brasileiro para tornarse o canal do Brasil.

Figura 2 – Evolução da base de domicílios assinantes

Fonte: Pay TV Survey – março/2007

1.6

Metodologia

O processo de realização deste trabalho envolve as seguintes etapas e pesquisas:
● Levantamentos bibliográficos em livros, dissertações, teses, projetos de monografia
e artigos em revistas especializadas;
● Consultas em 
sites especializados em TV por assinatura da Internet, além da Intranet
(Canais Globosat);
● Diversas entrevistas com profissional da área: coordenador de marketing do 
Canal
Brasil
(SADDY, 2007).
1.7

Organização do estudo

O primeiro capítulo visa apresentar o problema escolhido para análise (estudo de caso),
assim como identificar os objetivos traçados neste estudo. As justificativas da
importância deste estudo, suas limitações e metodologia também se encontram neste
capítulo.

Através do segundo capítulo, procurase apresentar os conceitos de marketing referentes
à marca. Questões como 
branding
, valor (
brand equity)
, identidade, posicionamento e
imagem de marca são abordadas sob a ótica de estudiosos e profissionais renomados do
marketing.

No terceiro capítulo, traçase uma breve análise da TV por assinatura no mercado
brasileiro e é apresentado o estudo de caso 
Canal Brasil – É Tudo Nosso
. Contase um
pouco sobre a história e estrutura do canal, além de descrever os processos envolvidos
na mudança de posicionamento: mudanças na grade de programação, alterações em
logomarca, adoção de novo 
slogan
, entre outros.
O quarto capítulo contém as considerações finais sobre o estudo realizado, mostrando
como os objetivos propostos são alcançados.

2

TEORIA: O PAPEL DAS MARCAS

Neste capítulo são abordadas questões referentes à marca, tais como valor, identidade,
posicionamento e imagem.

2.1

A emergência das marcas

O século XX revela uma série de novas tendências que permanecem até os dias de hoje:
a excessiva expansão do consumo, a cada vez mais feroz competição entre empresas, o
rápido desenvolvimento dos meios de comunicação e as mudanças em torno da
sociedade. Todas cooperam para que o fenômeno das marcas seja ainda mais
evidenciado.

Os dois principais fatores que ajudam a aumentar a importância das marcas são: o
distanciamento entre o produtor de bens e serviços com seu público consumidor; e a
abundância de produtos e serviços semelhantes, que necessitam que diferenciais
competitivos sejam enfatizados junto ao público ao qual é destinado.

A marca passa então a desempenhar um papel que agrega muito mais do que a simples
identificação da origem de produtos e serviços. Esta mudança favorece a participação
das marcas nas diversas transações envolvendo empresas, muitas vezes avaliadas por
quantias bem mais elevadas do que seus ativos tangíveis podem agregar. Assim, as
empresas começam a focar suas atenções no valor patrimonial das marcas, consideradas
verdadeiros valores ativos, superando a “materialidade” dos produtos e serviços
comercializados e das instalações físicas das empresas.

De acordo com AAKER (1998, p.7), a marca referese a um “nome diferenciado e/ou
símbolo (tal como um logotipo, marca registrada, ou desenho de embalagem)”
destinado a identificar a origem do produto e, por conseqüência, a qualidade – quanto
fabricante – que é reconhecido diante de outros produtores, e a ele é identificado
qualidades pelo consumidor.

Para MARTINS (2000, p.34), marca é a união de atributos tangíveis e intangíveis,
simbolizados num logotipo, gerenciados de forma adequada e que criam influência e
geram valor. Em sua definição, KOTLER e ARMSTRONG (2003, p.212) entendem que

marca é “um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho – ou uma combinação desses
elementos – que identifica o fabricante ou vendedor de um produto ou serviço”.

Através das definições acima, podese concluir que a marca é uma extensão do produto,
isto é, além das características tangíveis, os produtos possuem nome, embalagem,
qualidade e garantias, fatores que representam a base de diferenciação do produto no
sentido da vantagem competitiva.

KOTLER (2000, p.153) explica que uma marca “é essencialmente uma promessa da
empresa de fornecer uma série específica de atributos, benefícios e serviços uniformes
aos compradores”. Por outro lado, o autor deixa claro que nos dias atuais a marca não
age apenas como uma forma de garantia oferecida pelas empresas, já que agora ela é
dotada de um rico conteúdo simbólico cujo valor significativo é minuciosamente
planejado pelas organizações.

2.2

Gerenciando marcas (
Branding
): propostas de valor

Segundo MARTINS (2000, p.55), vários fatores surgidos na última década tornamse
responsáveis pelo maior controle que se deve ter com as marcas. São eles:

1 Desestímulo às barreiras comerciais internacionais;
2 Aumento da concorrência;
3 Excesso de oferta de marcas nas mesmas categorias;
4 Concentração de marcas;
5 Marcas próprias;
6 Concentração do poder do varejo.

Graças a essa crescente importância atribuída à marca (efeito direto dos seis fatores
descritos acima), grande parte das decisões estratégicas de uma organização passa a
girar em torno de seu gerenciamento. KLEIN (2002, p.30) vai além, e afirma que

artigos tão diversos como calçados, roupas ou desenhos animados estão “mais ou menos
no mesmo negócio: o negócio de fazer o marketing de suas marcas”. Por ser tão
decisivo, o conteúdo da mensagem carregada por uma marca precisa ser
cuidadosamente delineado pela empresa que a aplica. A razãodeser de uma marca
precisa estar expressa em objetivos claros.

AAKER (1996, p.95) explica que este é o conceito de “proposta de valor”: uma
declaração dos benefícios funcionais, emocionais e de autoexpressão entregados por
uma marca de forma a fornecer valor ao consumidor. Uma proposta de valor deve levar
a um relacionamento entre a marca e o consumidor e direcionar decisões de compra.

No caso das marcas, a criação de valor baseiase na criação de cada vez mais benefícios
percebidos pelo usuário. Por isso, a formulação da proposta de valor pode buscar
explicitar os princípios nos quais a marca se respalda para atrair e cativar o seu
públicoalvo, tornando a relação de compra ainda mais convidativa. Dessa forma,
tornase necessário explorar os tipos de benefícios que a marca anuncia a seus
consumidores, bem como o papel de cada um deles na manutenção de uma atitude
positiva acerca dos produtos, serviços e da própria empresa.
. Benefícios Funcionais: 
segundo AAKER (1996, p.96), os benefícios funcionais são os
mais visíveis de um produto. Eles advêm das funções que o produto ou serviço
desempenha e, em geral, estabelecem a própria definição do bem. As funcionalidades de
um produto têm relação direta com as decisões e experiências do consumidor. Por causa
disso, KELLER (1993, p.3) pondera que se uma marca tem a liderança nos benefícios
funcionais chave, ela amplia suas chances de dominar toda a categoria em que está
inserida.

Em contrapartida, a decisão de basear a proposta de valor de uma marca tão somente em
seus benefícios funcionais apresenta suas limitações. AAKER (1996, p.96) aponta que é
muito mais difícil usálos para obter diferenciação, pois em geral são fáceis de copiar e

precisam ser protegidos por patentes. As funcionalidades também são pouco flexíveis.
Marcas bastante relacionadas a seus objetivos funcionais permitem poucas extensões
para novas linhas de produtos. Além disso, basear uma marca em atributos físicos
pressupõe um tomador de decisão racional, o que nem sempre acontece. Porém, existem
formas de se superar estas dificuldades. Para AAKER (1996, p.96) uma das alternativas
seria explorar a marca além dos atributos de seus produtos, apresentandoa também em
sua perspectiva simbólica ou como representante da empresa.
. Benefícios Emocionais: 
são os benefícios que trazem ao consumidor qualquer tipo de
sentimento positivo (AAKER, 1996, p.97). Assim sendo, os benefícios emocionais
fortalecem as marcas, pois aprofundam a experiência de usálas. Por esta razão,
KELLER (1993, p.4) os considera benefícios experimentais, já que estão relacionados
às necessidades dos indivíduos de obter prazer sensorial ou estimulação cognitiva.

Por outro lado, como bem expõe AAKER (1996, p.97), os benefícios emocionais
podem ser incitados através da conquista de benefícios funcionais. Segundo o autor, boa
parte dos benefícios funcionais traz consigo um sentimento ou um conjunto de
sentimentos correspondente. Esta fusão permite aos estrategistas de marca criar apelos
ainda mais intensos na hora de apresentar seus produtos.

KELLER (1993, p.4) explica esta fusão entre benefícios funcionais e emocionais
usando a figura dos atributos. Na visão do autor, os atributos “são os aspectos positivos
que caracterizam um produto ou serviço”. Em AAKER (1996, p.82) o conceito é
colocado de forma bem semelhante, definindose os atributos como os pontos que são
citados quando se tenta descrever um determinado artigo.

Notase, então, que os atributos são de caracterização razoavelmente objetiva. Por outro
lado, quando se busca subjetivamente averiguar o “valor que os consumidores dão a
estes atributos” (KELLER, 1993, p.4), se está trabalhando com o benefício oferecido

pelo item, seja ele funcional ou emocional. Em outras palavras, os benefícios advêm dos
atributos do produto.
. Benefícios de AutoExpressão: 
quando o consumidor utiliza produtos e serviços para
comunicar aos outros sua própria imagem, ele encontra os benefícios de autoexpressão
que uma marca pode propiciar (AAKER, 1993, p.98). Em KELLER (1993, p.4), estes
benefícios são denominados simbólicos e apresentados como vantagens mais
extrínsecas do consumo. Por isso, correspondem a atributos não relacionados
diretamente ao produto, mas os imperativos sociais, como aprovação pelo grupo e
autoestima.

Como a autoexpressão é mais intensa em produtos bastante visíveis e emblemáticos,
ela tem sua forte relação com as marcas.

A expressão do autoconceito proporcionada pelas marcas eleva sua conexão com o
consumidor. Conforme elucidado por AAKER (1996, p.101), esta conexão é muitas
vezes devida a uma relação próxima entre os benefícios simbólicos e os emocionais de
uma marca, chegando estes muitas vezes a serem confundidos. Isso acontece porque o
uso da marca como forma de se expressar faz com que surjam sentimentos e emoções
relacionadas a este ato (aspirações de futuro, memórias do passado, por exemplo).

2.3

Valor da marca: 
Brand Equity

Para AAKER (1996, p.128), o valor da marca encontrase relacionado com os
benefícios que ela pode trazer não só para a empresa como também para o consumidor.
Dessa forma, o valor da marca, ou 
brand equity
, é um “conjunto de ativos e passivos
ligados a uma marca, ao nome e ao símbolo, que se somam ou se subtraem do valor
proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa e/ou para os consumidores
dela”.

A proposta de Aaker para avaliar o 
brand equity baseiase em cinco dimensões que se
interrelacionam e se influenciam:

. Lealdade do consumidor à marca
: a lealdade progride em cinco níveis: o cliente
troca de marca; o cliente está satisfeito, não havendo razão para trocar de marca; o
cliente está satisfeito e incorre em custos se trocar de marca; o cliente valoriza a marca e
a considera parte da sua vida; o cliente é devotado à marca.
. Consciência de marca
: é a capacidade do consumidor de relacionar o produto com a
categoria a que ele pertence. Há diferentes níveis de consciência que vão desde a mera
lembrança de uma exposição prévia a marca até o chamado 
top of mind, que seria a
primeira marca lembrada pelo consumidor quando exposto à determinada categoria de
produto.
. Qualidade percebida
: na visão dos consumidores a qualidade não está
obrigatoriamente relacionada com as especificações técnicas do produto ou análises
aprofundadas e criteriosas de características de produto. A qualidade que o consumidor
considera está relacionada com um sentimento mais amplo e intangível a respeito da
marca. Essa percepção de qualidade está ligada à capacidade da empresa de cobrar
preços 
premium
e a possibilidade de inserir extensões dessa marca no mercado.
. Associações à marca
: são as lembranças que a marca ativa no consumidor. É um
conjunto de valores associados à marca que criam sentimentos positivos.
. Ativos relacionados à Marca
: patentes, marcas registradas e relacionamentos
exclusivos com os canais de distribuição.

2.4

Identidade da marca

Em nosso uso corrente, o termo identidade diz respeito aos traços que nos permitem
fazer o reconhecimento de determinado elemento. No dicionário online Houaiss
(2007), o termo identidade tem como uma de suas acepções o “conjunto de
características e circunstâncias que distinguem uma pessoa ou uma coisa e graças às
quais é possível individualizála”.

No caso das marcas o que se percebe não é muito diferente. A identidade diz respeito ao
planejamento do conteúdo que se deseja incutir numa marca, com o objetivo de tornála
distinguível e singular. Segundo TELLES (2004, p.42), “a identidade se constitui numa
plataforma que deve permanecer atemporal, orientando os esforços e iniciativas de
construção de uma marca”. A identidade provê sentido, finalidade e significado à
marca.
Estas idéias são sumarizadas por AAKER (1996, p.68) ao instituir que:

De acordo com KAPFERER (2003, p.101), existem seis fontes básicas de identidade
para uma marca:
1 O
produto sobre o qual a marca se aplica, o que está em muito relacionado com os
atributos e benefícios funcionais da marca;
2 O 
nome da marca
, justamente por ser a parte de sua identidade que pode ser
vocalizada e por ser a mensagem fundamental evocada a cada vez que se faz referência
à marca;
3

Os 
personagens da marca
, que personificam muitas das mensagens contidas na

marca em uma figura que ganha vida própria (ex. um animal, um boneco);
4 As 
raízes geográficas e históricas
, que enfatizam aspectos como a tradição na qual as
marcas estão envolvidas;
5 O
criador da marca
, que passa toda uma imagem de confiança ao consumidor (ex.
Steve Jobs da 
Apple
);

6 A 
publicidade
, por meio da qual todos os aspectos anteriores são comunicados e
reforçados ao públicoalvo.

A identidade é, nesses termos, formulada pela união das seis fontes acima, que
combinadas formam o conteúdo almejado para uma marca. AAKER (1996, p.85) sugere
ainda que a identidade das marcas consiste de um agregado composto por uma
“identidade central” e uma “identidade estendida”.

A identidade central representa a essência atemporal da marca (AAKER, 1996, p.86).
Ela é fundamental tanto para o significado como para o êxito da marca, além de conter
as associações que são mais propensas a permanecer constantes, mesmo que a marca
seja usada em outros mercados e produtos. A identidade central deve contribuir para a
inclusão de elementos que façam a marca se tornar única e valiosa, de forma que
contribua para a proposta de valor e para a sua credibilidade. Em geral, um 
slogan
funciona como uma tentativa de capturar pelo menos parte desta identidade (AAKER,
1996, p.87).

A identidade estendida agrega elementos que propiciam “textura” à marca, que a
completam com detalhes que ajudam a retratar o que a marca de fato simboliza. Ela
determina diversos aspectos da identidade da marca, mas não compõe seus alicerces
básicos, como a identidade central. No entanto, ela é muito importante, pois a
identidade central não oferece detalhamento suficiente para cumprir todas as funções da
identidade da marca (AAKER, 1996, p.88).

Em suma, a identidade da marca é um construto formulado por seus administradores
para controlar as associações que querem ligar a ela. Assim sendo, é preciso considerar
também como esta identidade é divulgada ao público. Cabe então introduzir o conceito
de posicionamento.

2.5

Posicionamento de marca

De acordo com KOTLER e ARMSTRONG (2003, p.190), o posicionamento de um
produto é a forma como ele é definido pelos consumidores em relação a seus mais
importantes atributos – o lugar que ele ocupa na mente dos consumidores em relação
aos produtos concorrentes. Em outras palavras, posicionamento é basicamente a
mensagem que a companhia quer imprimir na mente dos consumidores e do
públicoalvo sobre seu produto e serviço – sua marca – e como ela se diferencia e
oferece algo melhor que seus concorrentes.

Muitos autores concordam que a essência do posicionamento depende da apresentação
de uma “proposta única de venda” (
unique selling proposition
) ao consumidor, que
configure uma vantagem competitiva clara em relação aos competidores. Do contrário,
os esforços para a comunicação não se justificam, pois são insuficientes ao tentar levar
o consumidor potencial a uma situação de compra. Segundo KOTLER e TRIAS DE
BES (2004, p. 45):

Assim, o cerne do conceito de posicionamento é que a marca não deve procurar
abranger o maior número de benefícios possíveis, mas sim fixar muito bem aquele
benefício específico capaz de lhe dar uma maior vantagem competitiva.

Quanto menos pontos existem para serem ditos, mais repetitiva se torna a mensagem
transmitida, e é justamente a repetição o que apregoa o conteúdo na memória do
consumidor.

Por outro lado, KOTLER (2000, p.322) lembra de casos nos quais o posicionamento
com mais de um benefício alcança êxito. Como exemplo, o autor cita o creme dental

Aquafresh
, que obtém sucesso ao oferecer proteção anticáries, hálito puro e dentes
brancos. Essa façanha só é possível pois a empresa consegue que o creme dental saia do
tubo em três faixas de cores distintas. Assim, ele fornece uma confirmação visual dos
três benefícios. No entanto, há de se reconhecer que as organizações têm um grande
desafio, que é convencer os consumidores de que uma só marca é capaz de oferecer
todos esses benefícios.

O posicionamento é o princípio que orienta todas as atividades de promoção de uma
empresa. Ele aparece em cada mensagem emitida ao seu mercado, dando a este razões
persuasivas para que seus produtos sejam lembrados como significativamente
benéficos. A efetividade das marcas se dá por meio das associações que elas concentram
em torno de um produto ou de uma organização. Assim, é preciso que a organização
seja bastante ativa no sentido de trabalhar o conteúdo ao qual suas marcas estão
associadas.

Conclusivamente, TELLES (2004, p.46) sugere que o posicionamento seja analisado a
partir de duas dimensões: o que é comunicado 
versus 
o que é percebido sobre a marca.
A primeira variável está associada com o esforço do ofertante em transmitir uma
mensagem; a segunda diz respeito ao que de fato o consumidor assimila em meio àquilo
que lhe é dito. O posicionamento referese, portanto, ao conteúdo que o emissor da
mensagem deseja passar ao público e à sua dedicação para diminuir a distância entre si
e o receptoralvo.

Posicionarse implica em uma maior orientação ao consumidor e aos benefícios a ele
oferecidos. No entanto, tratase de um conceito que pode apenas ser estudado sob a
ótica da própria empresa, pois é esta quem o idealiza e o administra. O ponto de vista do
consumidor sobre tudo o que lhe é informado a respeito de uma marca é estudado
dentro do conceito de imagem da marca.

2.6

Imagem de marca

O conceito de imagem de marca envolve percepções do consumidor sobre uma marca,
refletida por associações que o consumidor guarda em sua memória (KELLER, 1993,
p.3). Tais associações envolvem desde os atributos físicos do produto, o que inclui
logotipos, campanhas publicitárias, 
slogans
, 
jingles
, passando por situações de uso
experimentadas pelo consumidor, e compreendendo até mesmo os benefícios
emocionais que surgem quando se consome ou se pensa no produto/serviço. Segundo
KAPFERER (2004, p.86), imagem de marca “é a síntese feita pelo público de todos os
sinais emitidos pela marca”.

Para KELLER (1993, p.5), a imagem da marca está dividida em três categorias:

. Atributos
: são as características que descrevem o produto/serviço, ou seja, é o que o
consumidor pensa que o produto ou serviço é e o que está envolvido no momento de
compra ou consumo.
. Benefícios
: são os valores pessoais que os consumidores ligam aos atributos do
produto ou serviço, ou seja, o que os consumidores pensam que o produto ou serviço
pode fazer para eles.
. Atitudes
: é a avaliação geral do consumidor acerca da marca. Estas avaliações são
muito importantes, pois formam a base para o comportamento do consumidor.

Quanto mais fortes, únicas e favoráveis são estas associações, maior é o poder da
empresa em cobrar preços 
premium
, ter uma maior participação de mercado e
capacidade de criar extensões de marca. A imagem da marca deriva dos resultados dos
esforços de marketing de uma empresa, os quais levam o consumidor a perceber a
marca como tendo uma imagem distinta em comparação às marcas oferecidas pelos
concorrentes.

É valido enfatizar que a imagem de marca varia de indivíduo para indivíduo, uma vez
que as associações da marca são traduzidas em percepções pessoais de acordo com a
mentalidade de cada um.

Podese dizer que o fato da imagem ser bastante alheia às intenções dos estrategistas de
marca, que esta pode inclusive ser mentirosa ou inventada. Por outro lado, é possível
que a imagem seja razoavelmente passageira, como é comum quando uma organização
é afetada por um boato ou divulga um resultado excepcionalmente bom.
Resumidamente, AAKER (1996, p.69) esclarece que a imagem é a forma “como os
consumidores e os outros vêem a marca” da organização.

Com isso, é possível concluir que a imagem da marca não está inteiramente fora do
controle da empresa que a gerencia. No entanto, é preciso que essa empresa se entenda
como apenas mais um dos agentes informacionais do ambiente, e que seus esforços de
comunicação devem se adequar às circunstâncias do meio. O maior desafio no que diz
respeito à imagem é conseguir que ela seja a mais positiva possível e, em seguida,
tornála duradoura, praticamente eterna. Fatores como o conteúdo, a singularidade e a
força das associações relacionadas à marca (KELLER, 1993, p.7) conferem valor para o
indivíduo e estão ao alcance das organizações. Isso depende, no entanto, da maneira
como elas se posicionam.

Resumindo, podese afirmar que a identidade da marca é uma meta. O posicionamento
da marca é a ferramenta para alcançála. E a imagem de marca é o resultado obtido.

3

O CASO CANAL BRASIL – É TUDO NOSSO

Neste capítulo é apresentado o estudo de caso 
Canal Brasil – É Tudo Nosso
, além de
uma breve análise do mercado de TV por assinatura no Brasil. Todos os dados e
informações acerca do 
Canal Brasil advêm de entrevistas e trocas de 
emails com um
profissional de marketing do canal (SADDY, 2007).

3.1

A TV por assinatura no Brasil

A TV por assinatura surge nos Estados Unidos na década de 40 como alternativa para as
pequenas comunidades receberem sinais de TV aberta que não chegam a suas casas com
boa qualidade. As pessoas associamse e adquirem uma antena de alta sensibilidade.
Depois, com o uso de cabos, levam o sinal até as residências. Esse sistema, conhecido
como CATV, é até hoje sinônimo de TV a cabo (MONTEIRO, 2004, p.26).

Já no Brasil, a história dessa indústria começa bem depois. Após algumas iniciativas
pioneiras no interior do país, é em 1991 que os grandes grupos de mídia entram no jogo,
com a criação da TVA pelo grupo 
Abril e da 
Globosat pelas 
Organizações Globo
. Estes
são seguidos por grupos importantes, como a 
RBS e o 
Grupo Algar
, entre outros
(ABTA, Mídia Fatos, 2007).

Até a promulgação da Lei de TV a Cabo em 1995, as operadoras funcionam com base
em um instrumento legal, o DISTV. Com a Lei, as licenças de DISTV são
transformadas em concessões e se estabelece que dali por diante só são concedidas
novas licenças através de licitação. Estas demoram a vir e apenas em 1998 são
concluídas novas licitações, cujos vencedores iniciam suas operações em 1999. Outras
licitações continuam sendo realizadas até os dias de hoje (COSTA, 2001, p.19).

Até meados da década passada, a TV por assinatura no Brasil ainda é incipiente. O
custo da mensalidade é elevado e a oferta dos serviços atinge um número bem reduzido
de cidades. O novo tipo de TV pode ser considerado um privilégio. Em 1994, há apenas
400 mil assinantes de TV paga, mas em 2007 já se registram 16,6 milhões (ABTA,
Mídia Fatos, 2007).

A TV aberta, gratuita, cobre praticamente todas as classes sociais, tendo assim padrões
massificados. Ou seja, por atingir muitas pessoas com gostos e estilos de vida
diferentes, a TV aberta deve oferecer uma programação que agrade a todos. É um meio
que atinge a massa e, por isso, mesmo que foque sua programação em um gênero ou
outro (ex. 
Bandeirantes, o canal do esporte
) não pode ser muito específica, ao contrário

da TV por assinatura. Esta, por sua vez, transmite uma programação específica,
cobrando por esse serviço. Ao definir sua programação, a TV por assinatura se
diferencia do conceito de TV paga e assume o papel de TV segmentada.

Atualmente são quase 100 canais ofertados pelas operadoras que atuam no país.
Étnicos, infantis, eróticos, de esportes, séries, filmes, notícias, documentários, etc. Tudo
isso sem falar nos gêneros dentro de cada canal: música, moda, entrevistas, viagens,
sitcoms
. Além disso, mais de 40% dos domicíliosassinantes têm mais de um ponto de
TV, permitindo atender a demanda de mais de um espectador a qualquer hora do dia.
(ABTA, Mídia Fatos, 2007).

Dessa forma, MONTEIRO (2004, p.27) conclui:

Entretanto, os muitos canais existentes acabam brigando pela mesma audiência, cujo
crescimento acaba exigindo mais do que uma boa programação. Além disso, o que é
considerado “boa programação” para uma pessoa não equivale aos sentimentos dos
demais. O que se pode afirmar é que a “melhor programação” é a mais fiel ao
posicionamento e públicoalvo definidos, ou seja, a mais coesa em seus objetivos.
3.2

O Canal Brasil

O
Canal Brasil é uma associação da 
Globosat com o 
Grupo Consórcio Brasil (
GCB
),
formado por Luiz Carlos Barreto, Zelito Vianna, Marco Altberg, Roberto Faria e Aníbal
Massaíni Neto, cinco dos mais conceituados cineastas brasileiros, além de Paulo

Mendonça, diretorgeral do grupo. 
O canal 
vai ao ar pela primeira vez no dia 18 de
setembro de 1998, exibindo o filme “
Sonho sem fim
” de Lauro Escorel Filho.
Durante seus 9 anos de existência, o 
Canal Brasil exibe mais de 1047 longas, 127
médias e 809 curtasmetragens brasileiros, alcançando o reconhecimento por meio do
Grande Prêmio da Crítica da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e o
Prêmio Especial Mario Peixoto do Ministério da Cultura
(MinC).
Tratase de um investimento na indústria do audiovisual brasileiro que reflete a aposta
no resgate da cultura do país e fortalece o casamento entre o cinema brasileiro e a
televisão. Os maiores sucessos do cinema nacional da atualidade, os clássicos da
‘retomada’, do cinema novo, as comédias dos anos 80, filmes raros, o cinema marginal,
enfim, o cinema brasileiro como um todo é representado pelo canal. Além disso, o canal
exibe shows com os grandes nomes da música nacional diretamente na TV. É uma
programação 100% brasileira com programas realizados ou coproduzidos com
produtoras independentes, que tem grandes nomes da cultura à frente, tais como: Selton
Mello, Paulo César Peréio, Zezé Motta, Lázaro Ramos, Paulinho Moska, Oswaldo
Montenegro, Priscila Rozenbaum, Domingos Oliveira, entre outros.

3.3

Primeira fase de mudanças: 2004

Devido a uma forte crise financeira no setor de TV por assinatura em 2003, o 
Canal
Brasil quase fecha as portas. Graças aos esforços de seus diretores, o canal ganha uma
sobrevida. Com ela, vem a certeza de que mudanças drásticas devem ser implementadas
o quanto antes. Além de estar com a saúde financeira debilitada (dívida de
aproximadamente R$ 10 milhões), o canal também possui um número mirrado de
espectadores e um menor ainda de anunciantes (principais fontes de renda para o canal).
O canal percebe que sua imagem encontrase fortemente abalada. Falta identidade à
marca 
Canal Brasil
, ou melhor, faltalhe personalidade. Os espectadores desde cedo se
deparam com uma quantidade de filmes heterogêneos, que vão das chanchadas da

Atlântida até os filmes mais recentes. Mas a programação básica ainda é composta por
filmes com qualidade de produção duvidosa e forte apelo erótico (pornochanchadas),
que formam a maior parte da produção cinematográfica brasileira da década de 70.

Em 2004, um novo diretor assume o canal: Paulo Mendonça, cinéfilo oriundo da área
financeira e diretor de curtasmetragens. Sua chegada apresenta uma série de novidades,
entre elas, o desejo de ampliar a atuação do canal através da reformulação de sua
programação com o objetivo de tornálo o “Canal do Brasil”.

O canal então reformula toda a sua grade de programação. Além dos sucessos do
cinema nacional e dos documentários (que correspondem hoje em dia a 70% da
programação), também passam a fazer parte da grade programas de entrevistas, música
e cultura em geral. O foco principal do canal continua sendo o cinema brasileiro. A
diferença é que este foco deixa de ser um limitador. Além disso, algumas sessões
também são reformatadas, ganhando uma embalagem que contextualiza o filme através
do olhar e do depoimento de alguém ligado ao meio cinematográfico.

A partir de março de 2004, o canal convoca personalidades como Selton Mello, Ângela
Rô Rô e Paulo César Peréio para capitanear, respectivamente, os programas de
entrevista 
Tarja Preta
,
Escândalo 
e
Sem Frescura
. Tais programas são recebidos com
carinho tanto por público quanto por crítica, rendendo a Selton Mello o prêmio
Qualidade Brasil 
de melhor programa de TV por assinatura. No mais, o canal passa a
abrir espaço para a exibição de longasmetragens inéditos da Argentina na 
Sessão Cone
Sul
, recupera clássicos do documentário que a censura militar “silenciou” e investe em
shows de música popular brasileira.

Grade de programação inicialmente reformulada, o canal decide também alterar sua
logomarca (figura 3):

Figura 3 – Logomarca antiga

Fonte: Canal Brasil – setembro/2007

Buscando uma alternativa mais 
clean
e moderna, que reforce os novos rumos que o
canal começa a trilhar, chegase a seguinte solução (figura 4):

Figura 4 – Logomarca atual

Fonte: Canal Brasil – setembro/2007

As mudanças na logomarca se dão em três frentes:

. Tipografia
: o canal opta por uma tipografia mais limpa, sem serifas, facilitando a
leitura e ampliando sua aplicação. Dessa forma, possibilita o uso do nome “
Brasil
” em
maior tamanho e mais bem distribuído;

. Forma e emprego de cores
: a manutenção da forma do azul e do amarelo reforçam a
comunicação institucional do canal. O contraste, contudo, é acentuado em benefício da
leitura, com o emprego de um tom de azul mais marcante em oposição a um amarelo
mais suave. Esta nova combinação confere um caráter mais consistente e sólido em
lugar do “ar descompromissado” da combinação anterior;

. Uniformização do “Brasil”
: novamente, com o intuito de privilegiar a leitura e
conferir mais concisão à marca, o nome “
Brasil
” tem sua tipografia uniformizada (sem
o efeito “escadinha”) embora mantendo o movimento com o emprego da versão da
fonte em itálico.

Já em 2005, o canal passa a canalizar os seus esforços na comunicação das mudanças
que vem sofrendo. Isso se dá através de uma campanha publicitária utilizando a figura
dos apresentadores de destaque do canal: Paulo César Peréio, Selton Mello, Ângela Rô
Rô, Paulo Betti, Domingos Oliveira e Oswaldo Montenegro (figura 5). Além da
inteligência e do respeito de cada um em seu universo, seus programas trazem o
destaque, o diferencial e a visibilidade que o 
Canal Brasil busca para a sua
programação.
Outra forma de comunicar o novo 
Canal Brasil se dá através de uma brilhante chamada,
que passa a ser veiculada em outros canais Globosat (chamada cruzada) e salas de
cinema. É exibida na tela uma bandeira estilizada do Brasil (figura 6), que produz um
efeito de ilusão de ótica, onde a pessoa passa a ver a bandeira (por alguns instantes),
refletida em paredes e demais superfícies (a imagem fica em sua mente).

Apesar da mudança na grade e das campanhas de divulgação, o canal continua com uma
“cara velha”. Visando agregar valor a marca 
Canal Brasil e buscando uma nova
identidade para este “novo canal”, são realizadas duas ações: o artista plástico Ronaldo
Torquato é convidado para produzir uma tela com a sua visão do canal (figura 7). Todos
os direitos de utilização da obra são adquiridos com o objetivo de que toda uma linha de

brindes e de material de divulgação da marca do canal, durante pelo menos um ano, seja
baseada na imagem desse quadro. Toda a papelaria do Canal é redesenhada pela
Interface Designers seguindo o conceito de inovação criado por eles, desde a nova
versão da logomarca e da campanha (figura 8).
Figura 5 – Campanha 2005

Fonte: Canal Brasil – setembro/2007

Figura 6 – Chamada “Bandeira  Ilusão de ótica”

Fonte: Canal Brasil – setembro/2007

Figura 7 – Ilustração de Ronaldo Torquato

Fonte: Canal Brasil – setembro/2007

Figura 8 – Brindes e material de divulgação

Fonte: Canal Brasil – setembro/2007

A partir de um estudo realizado pela área de 
Pesquisa e Informações de Mercado sobre
o impacto das chamadas (peças que rodam dentro do canal divulgando suas respectivas
atrações), o canal passa a priorizar apenas os destaques de sua programação. Sabendo
que as chamadas específicas (feitas para um determinado episódio / ex. “nesta terça,
Paulo César Peréio entrevista Malu Mader, às 10 da noite, no Canal Brasil”) não
alcançam o impacto necessário, e com base na idéia de que intervalo é conteúdo, 
estas
chamadas passam a ser específicas com “função de institucionais”, apresentando sempre
trechos do programa ao invés da tradicional locução. Junto a estas novas chamadas o
canal investe nos interprogramas 
Cantos Gerais
,
Tipos e 
Estúdio 66
, nas pílulas gráficas
e de filmes, tornando os intervalos mais atraentes além de transformálos em um grande
poutpourri
da programação do canal.
Acompanhando as mudanças da grade de programação e da logo, o 
Canal Brasil estréia
uma nova programação visual em seus 
breaks e chamadas. Toda a criação deste
processo é feita pelo departamento de 
Promoções 
da 
Globosat
. A prioridade nesta
reformulação é valorizar o conteúdo, utilizando trechos dos programas no lugar de
locução. O conceito baseiase na premissa de que “intervalo é conteúdo”. 
Toda a arte é
reformatada com o objetivo de criar uma identidade entre todas as chamadas e a

padronização das assinaturas. O formato da logomarca do canal é aproveitado em todas
as interferências gráficas das chamadas (figura 9).

Figura 9 – Aplicação gráfica nas chamadas

Fonte: Canal Brasil – setembro/2007

No início de 2006, após praticamente dois anos de mudanças no canal, o 
Canal Brasil
figura pela primeira vez na lista dos veículos mais admirados da 
Revista Meio &
Mensagem
(figura 10).
Ainda em 2006, o 
Canal Brasil continua com ações voltadas para o fortalecimento de
sua marca. Com o intuito de estimular a produção de curtasmetragens no Brasil e de
consolidar ainda mais a sua marca, cria o 
Grande Prêmio Canal Brasil de
CurtasMetragens (figura 11). O canal premia com R$ 20 mil o melhor curtametragem
entre os que receberam o 
Prêmio Aquisição Canal Brasil de Incentivo ao
CurtaMetragem 
no ano anterior. Este prêmio 
Aquisição já é oferecido pelo canal desde
1998 nos maiores festivais do país. Até hoje 82 filmes recebem a premiação, no valor de
R$ 5 mil para cada filme, mais a exibição no canal. Este prêmio é oferecido para os dois
melhores curtasmetragens de cada evento, escolhidos por um júri formado por
jornalistas e críticos de cinema.

Figura 10 – Lista dos veículos mais admirados da Revista Meio & Mensagem

Fonte: Revista Meio & Mensagem – janeiro/2006

Figura 11 – Grande Prêmio canal Brasil de CurtasMetragens

Fonte: Canal Brasil – setembro/2007

É também nesse ano que o canal realiza sua primeira pesquisa qualitativa, em oito anos
de existência. Através de uma parceria estabelecida ente o 
Canal Brasil e a 
ESPM
,é
realizada uma pesquisa com o intuito de conhecer melhor a visão da audiência do canal.
Após a análise de quatro 
focus groups (grupos de discussão formados para debater um
determinado assunto) chegase às seguintes conclusões:
 o canal deve expandir a sua comunicação;
 ampliar o reposicionamento, aumentando a variedade da programação;
 desarmar possíveis rejeições, mas sem perder o espírito do canal.

A partir de outubro de 2006, como resposta aos resultados da pesquisa, o canal fecha
contrato com a agência de publicidade 
Santa Clara
. O 
briefing deixa bem claro as
intenções do canal: consolidar a sua imagem e divulgar o reposicionamento superando
as restrições orçamentárias.

3.4

Segunda fase de mudanças: 2007

É realizada então uma profunda avaliação dos dados de audiência do canal e, a partir daí
definise o novo 
target a ser trabalhado: homens e mulheres das classes AB, acima dos
35 anos. Através de uma pesquisa realizada pela 
Santa Clara
, o canal agora pode
aprofundar o conhecimento em cima de seu 
target
.
Os principais objetivos dessa pesquisa são:
 fornecer 
insights
para a comunicação do canal com esse público;
 fornecer 
insights
para a programação do canal;
 entender o potencial de um posicionamento focado nesse público.

A partir dos resultados obtidos, o canal colhe os seguintes caminhos e respostas:
 a campanha publicitária deve construir a identidade do canal, e os programas servem
como suporte;
 além de refletir o posicionamento, as mudanças devem aproximar o espectador, que
não consegue se enxergar como 
target do canal (muitos entrevistados têm a seguinte
percepção: “o canal é muito intelectual / 
cult
para mim”);
 esse 
target não tem medo do novo e deseja estar sempre atualizado. Para tal, devese
trazer sempre o que há de novo na cena cultural do país que esteja em linha com o perfil
do público;
 muitos ainda desconhecem o que o canal oferece.

É dado então o pontapé inicial na nova campanha do canal: “
É Tudo Nosso
”, novo
slogan do 
Canal Brasil
. Tanto a estratégia dessa campanha quanto a escolha dos
veículos são baseados no 
target
revelado na pesquisa e adotado pelo canal.
Através

da trinca SeltonLázaroPeréio (apontados

pela pesquisa como os

apresentadores mais representativos do canal), a agência 
Santa Clara prepara uma série
de peças utilizandoos como personagens principais. Com o mote “É a diversidade de
cada um que faz a diversidade do Brasil”, essas peças são veiculadas em revistas
(
Rolling Stones
,
Piauí
,
Set
), jornal (
Folha de São Paulo
), cinemas (
Severiano Ribeiro
,
Kinoplex
), sites da Internet (
Globo.com
,
BlueBus
,
Yahoo
), estações de rádio (
CBN
,
MPB
FM
,
Paradiso FM
) e canais de TV por assinatura (
GNT
,
GloboNews
,
Telecine Cult
).
Além da mídia impressa (figuras 12, 13 e 14), também são criados 
spots de rádio e
comerciais de TV. A comunicação visa reforçar o novo 
slogan
, além de mostrar às
pessoas que o canal mudou, não estando mais restrito ao cinema nacional. Um dos
comerciais criados, chamado “
Peitinhos
” e estrelado por Selton Mello, Lázaro Ramos e
Ney Matogrosso, brinca com o fato da imagem do canal ainda ser muito associada a
pornochanchada.
Figura 12 – Campanha 2007 com Selton Mello

Fonte: Canal Brasil – setembro/2007

Figura 13 – Campanha 2007 com Lázaro Ramos

Fonte: Canal Brasil – setembro/2007

Figura 14 – Campanha 2007 com Paulo César Peréio

Fonte: Canal Brasil – setembro/2007

As mudanças na grade de programação se mantêm durante todo o período da mudança
de posicionamento do canal, iniciada em 2004. Atualmente, o canal oferece os seguintes
produtos em seu portfólio:

. Filmes
Todos os sábados, o 
Canal Brasil exibe os últimos lançamentos do cinema nacional.
Além disso, no ultimo sábado de cada mês, ele dá ao espectador a oportunidade de
conferir a 
Seleção Brasileira – Filme do Mês
, sempre com uma grande estréia. Já na
Sessão Retomada são exibidos os maiores sucessos de público e crítica da chamada
“retomada” do cinema nacional.
O canal também exibe a 
Sessão Os Trapalhões
, uma mostra com 39 filmes de um dos
maiores grupos de comediantes brasileiros. A sessão é apresentada por Lucinha Lins,
que antes de cada exibição ressalta o lado social dos filmes de Renato Aragão e seus
companheiros.
A sessão 
Brasil Cult
, apresentada por Leona Cavalli, exibe os filmes que seguem na
contramão da produção convencional, sendo cultuados por sua rebeldia e inventividade.
Na 
Sessão Cone Sul
, o espectador tem a oportunidade de ver a cinematografia de países
latinoamericanos. Antes da exibição dos filmes, o ator Chico Diaz conta os detalhes
das produções.
Na 
Sessão Interativa
, com apresentação de Simone Zuccolotto, o assinante tem a
oportunidade de fazer a programação de sua preferência através de uma votação no 
site
do canal. A sessão 
Como era gostoso o nosso cinema exibe os filmes eróticos
(pornochanchadas) que marcaram a história do cinema brasileiro. Já os filmes clássicos
e as raridades do cinema nacional têm espaço na sessão 
Tesouros Brasileiros
,
apresentada pela atriz Zezé Motta. Além disso, na sessão 
Curta na Tela são exibidas as

produções independentes de curtametragem, geralmente restritas aos festivais de
cinema.

. Curadorias
O canal conta com o 
É Tudo Verdade
, uma sessão semanal de documentários
apresentados e selecionados pelo crítico Amir Labaki, fundador do festival 
É Tudo
Verdade
, o principal evento voltado para o gênero documental na América Latina.
A animação brasileira tem seu espaço na 
Sessão Anima Mundi Brasil
, que reúne o
melhor desse gênero. A curadoria desta sessão é feita através de uma parceria entre o
Canal Brasil
e os organizadores do
Festival Anima Mundi
.
. Produções Terceirizadas
Um dos grandes trunfos do 
Canal Brasil são as produções terceirizadas, que permitem a
presença constante de atores “globais” no ar. Isso ocorre porque os programas são
gravados em seqüência, num econômico e curto intervalo de tempo, sob a
responsabilidade dos próprios produtores, que vendem o material pronto para exibição
em séries de 26 episódios. São eles:
 Tarja Preta
: dirigido e apresentado por Selton Mello, o programa recebe
personalidades do cinema brasileiro revelando depoimentos surpreendentes e sempre
muito engraçados.
 Espelho
: dirigido e apresentado por Lázaro Ramos, o programa debate a questão
cultural brasileira com pessoas anônimas e personagens que marcaram presença na
história.


Zoombido
: o artista Paulinho Moska recebe cantores e compositores contemporâneos.
Além de falarem sobre suas carreiras, eles tocam algumas músicas de seus repertórios.
 
Todos os Homens do Mundo
: um programa de entrevistas conduzido pela atriz
Priscilla Rozenbaum com homens de todas as origens e profissões, dirigido pelo
cineasta Domingos Oliveira.

Sem Frescura
: famoso pela controvérsia, Paulo César Peréio comanda esse programa
de entrevistas com personalidades da cultura brasileira.

Estúdio 66
: são interprogramas com o músico carioca Ricardo Silveira, ícone da MPB,
gravados em um estúdio no Rio de Janeiro. O programa é uma 
jam session onde
Silveira recebe músicos de diversas formações.
 
O Som do Vinil
: é uma série de 10 interprogramas onde Charles Gavin (
Titãs
)
apresenta os grandes álbuns de sucesso da música brasileira, como 
Secos e Molhados
,
Clube da Esquina
,
Novos Baianos
, etc.
 
Catálogo
: uma série de interprogramas sobre arte contemporânea. Cada programa
apresenta um artista plástico e sua respectiva arte com uma linguagem moderna,
informativa e inovadora esteticamente.
 
Revista do Cinema Brasileiro
: uma revista semanal apresentada pela atriz Julia
Lemmertz, que traz um desfile de tendências, imagens e idéias do mundo do cinema
nacional.
 
Conversa Fiada
: é um conjunto de cinco documentários inéditos e exclusivos que
traçam um painel sobre São Paulo, através da manifestação de seus cidadãos comuns.
Na primeira série foram exibidos cinco documentários sobre o Rio de Janeiro.

. Produções próprias

 
Retalhão
: apresentado pelo irreverente músico e ator Zéu Britto, o programa conta
com vídeos, produções independentes, animações e clipes, formando um painel
multifacetado da nossa cultura. Também há um espaço reservado para que Augusto
Boal, Jorge Mautner, Aldir Blanc, Ferreira Gullar e José Celso Martinez Corrêa
manifestem sua opinião sobre assuntos de sua própria escolha.
 
Letras Brasileiras
: um programa onde Oswaldo Montenegro e Roberto Menescal
cantam os mais diversos estilos musicais, enfatizando a poesia das letras.
 
Cine Jornal
: com apresentação da jornalista Simone Zuccolotto, o programa é
dedicado a debates e à política do cinema e da cultura nacional.

. Produções incentivadas

São os programas feitos com recursos obtidos através das leis de incentivo do
Ministério da Cultura.
 Foto em Cena
: são 25 minidocumentários sobre alguns dos mais importantes
fotógrafos brasileiros como JR Duran, Walter Carvalho, Milton Guran, Luiz Carlos
Barreto, entre outros.

Destino Brasil Música, um outro som
: uma série onde o cantor Pedro Luís visita 12
lugares no Brasil levantando o que existe de melhor no universo musical de cada região,
sempre fazendo um encontro entre a música regional e a modernidade.

. Coproduções/Shows

Faixa Musical
: são especiais que trazem os grandes nomes da música brasileira para a
TV. Além da exibição no 
Canal Brasil
, vários destes shows viram 
DVDs
. Destaque para

os seguintes artistas: Ney Matogrosso, Elza Soares, MPB4, Francis Hime, João Bosco e
Moacir Santos.

3.5

Análise inicial de resultados

Apesar do processo de mudança de posicionamento do 
Canal Brasil ter tido início em
2004, é cedo para apresentar dados consistentes de mudança em níveis de audiência.
Isso se deve ao fato do processo ainda estar em desenvolvimento, com a campanha
publicitária sendo veiculada e novas alterações na grade sendo planejadas para 2008.
Entretanto, já é possível apresentar tendências de crescimento e sucesso após os três
anos de mudanças no canal (figuras 15 e 16). Devese considerar ainda que a boa
performance do canal não se justifica apenas pelas mudanças de logomarca e 
slogan
,
mas sim devido ao maior investimento em programação e comunicação com seu
público.

Figura 15 – Média de audiência total do dia: janeiro/2003 a julho/2007

Fonte: Canal Brasil / IBOPE Telereport (GRSP + GRRJ) – setembro/2007

Figura 16 – Média de audiência no horário nobre: janeiro/2003 a julho/2007

Fonte: Canal Brasil / IBOPE Telereport (GRSP + GRRJ) – setembro/2007

Pelos gráficos apresentados acima, é possível perceber os efeitos positivos do processo
de rejuvenescimento do canal. Já em 2004, ano em que se iniciam as mudanças, os
níveis de audiência são superiores aos do ano anterior. No horário nobre, o canal passa
de aproximadamente cinco mil espectadores em 2003 para mais de oito mil em 2007,
um crescimento de 70%. No total do dia, o crescimento entre 2003 e 2007 é de pouco
mais de 100%.
Por não fazer parte dos pacotes básicos das operadoras de TV por assinatura, o 
Canal
Brasil não se encontra disponível a todos os assinantes. O acesso ao canal se dá através
de um pagamento adicional, onde o assinante adquire um pacote diferenciado que
inclua o 
Canal Brasil
, além de outros canais. Devido a essa limitação o canal se vê
obrigado a praticar, duas vezes por ano, a estratégia do “sinal aberto”. Como já diz o
nome, essa estratégia consiste em abrir o sinal do 
Canal Brasil por algumas semanas,
tornandoo disponível a qualquer um que possua TV por assinatura (e cuja operadora
distribua o canal). Dessa forma, o 
Canal Brasil dá aos assinantes que até então o
ignoravam, a possibilidade de conhecêlo. É nesse período que o canal tem a missão de
atrair muitos assinantes, fazendo com que estes aprovem a programação e peçam às
suas operadoras um pacote diferenciado que inclua o 
Canal Brasil
.

Em junho de 2007 o 
Canal Brasil realiza o “sinal aberto” por algumas semanas,
gerando resultados surpreendentes (figuras 17 e 18).

Figura 17 – Evolução da audiência em 2007

Fonte: Canal Brasil / IBOPE Telereport (GRSP + GRRJ) – setembro/2007

Figura 18 – Evolução do alcance em 2007

Fonte: Canal Brasil / IBOPE Telereport (GRSP + GRRJ) – setembro/2007

Através dos gráficos, vêse que o mês de junho apresenta um enorme crescimento tanto
nos níveis de audiência como em alcance. É válido lembrar que alcance é o número de
espectadores que sintonizam determinado canal durante pelo menos um minuto. É
diferente de audiência, que considera a média de espectadores que sintonizam um
programa ou um canal em um espaço de tempo maior.

Nos meses de janeiro a maio, os níveis de audiência permanecem constantes, variando
ora para cima, ora para baixo. Com a abertura do sinal, esses números são alavancados
com um crescimento superior a 100%. Com o fim do “sinal aberto”, na segunda metade
de junho, os níveis sofrem uma queda. Entretanto, permanecem superiores aos níveis
de maio, mês anterior à abertura de sinal. Isso prova a eficácia do “sinal abeto”, que
eleva a quantidade de assinantes que circulam pelo 
Canal Brasil
, mantendo um bom
número após o término do processo.

Outro dado interessante a ser analisado é o tempo de permanência dos assinantes dentro
do canal (figura 19). A TV por assinatura apresenta índices de dispersão bastante altos,
uma vez que oferece uma grande quantidade de canais e temas. O 
Canal Brasil
, no
entanto, consegue manter o espectador por um bom tempo, superando a média de
outros canais com maior audiência, como 
Multishow
e
GNT
.
Figura 19 – Evolução da permanência em 2007

Fonte: Canal Brasil / IBOPE Telereport (GRSP + GRRJ) – setembro/2007

Durante o período de “sinal aberto”, o canal consegue reter o espectador por quase 20
minutos. Além da programação, os intervalos irreverentes (chamadas) e os pouco
convencionais interprogramas servem como “isca” para prender a atenção do
espectador de passagem. É claro que, para a saúde financeira do 
Canal Brasil
, melhor
seria que esse espaço fosse ocupado por comerciais (vendidos pela Globosat
), embora
o canal tenha como meta o patrocínio de cada programa, em vez da publicidade pura e
simples nos intervalos.
No ranking dos canais de TV por assinatura do IBOPE (figura 20), o 
Canal Brasil
chega a subir 15 posições durante o período de “sinal aberto”. No horário nobre, esse
crescimento é de 10 posições.

Figura 20 – Ranking de canais IBOPE em 2007

Fonte: Canal Brasil / IBOPE Telereport (GRSP + GRRJ) – setembro/2007
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O canal de TV por assinatura atua em um mercado que é altamente competitivo e
segmentado, o que acaba gerando um grande índice de dispersão. Uma marca forte e
coesa é uma das possíveis estratégias de marketing para se obter o sucesso. Ela gera um
retorno em audiência (assinantes) e investimentos publicitários (anunciantes), além de
causar um maior interesse por parte das operadoras.

Uma segunda estratégia, intimamente ligada à anterior, é o posicionamento do conteúdo
da programação. Um canal de cultura brasileira tem uma programação completamente

distinta de um canal de filmes “
blockbusters
”, por exemplo. O posicionamento da
programação do 
Canal Brasil leva em consideração sua identidade recémestabelecida
(trabalhada ao longo de três anos), baseada em filmes e documentários nacionais, porém
endossada com programas de entrevista, música, entre outros.
Entretanto, para o 
Canal Brasil
, a tarefa de se destacar no meio em que atua é
extremamente árdua. Conforme visto anteriormente, na apresentação dos resultados da
pesquisa que a 
Santa Clara realizou com os assinantes, muitos ainda têm a visão de que
o canal é “intelectual” ou “
cult
”. Isso acaba afastando um provável espectador, que às
vezes nem conhece o canal de fato.

Outro percalço se dá em relação à concorrência. Apesar do ressurgimento do cinema
brasileiro nos últimos anos, as produções internacionais ainda geram uma audiência
bem mais significativa. O assinante que deseja assistir a um filme na TV por assinatura,
provavelmente é tentado a conectar algum dos cinco canais da 
Rede Telecine
, repleto
de sucessos de bilheteria e com uma variedade de temas impressionante. Mesmo que o
assinante tenha um gosto mais “
cult
”, a 
Rede Telecine
oferece o 
Telecine Cult
.
Além disso, o 
Canal Brasil não é um canal aberto, ou seja, disponível nos pacotes mais
básicos das operadoras de TV por assinatura. O assinante deve pagar um custo
adicional para adquirir o canal dentro de um pacote diferenciado. Logo, não há como
esperar do 
Canal Brasil altos níveis de audiência, como se vê nos canais 
Sportv
,
Multishow
e
TNT
.
Porém, o 
Canal Brasil tem plena consciência de suas limitações e está sabendo
trabalhar em cima delas. Através da produção terceirizada de boa parte de seus
programas, o canal economiza dinheiro e ainda garante a permanência de grandes
nomes da cultura nacional em seu domínio. Talvez sejam esses renomados artistas os
grandes responsáveis pela nova “cara” do canal, atraindo audiência e patrocínios.

Ao assumir uma postura irreverente e descontraída, seja através das chamadas, peças
publicitárias ou dos próprios programas (
Sem Frescura
,
Tarja Preta
), o canal cria algo
diferente, pouco convencional na TV brasileira. E o mais importante: o fez sem perder
sua essência. O foco da programação continua sendo a produção cinematográfica
brasileira, que corresponde a 70% do que o canal exibe.

Quanto aos resultados, estes a princípio se mostram favoráveis, apresentando níveis de
audiência crescentes ao longo dos últimos quatro anos. Apesar de ainda ser cedo para
considerar esses dados como consistentes e passíveis de se manterem no futuro, as
expectativas são favoráveis.

É um sinal de que o canal segue por um caminho possível. E também a constatação de
que um canal de TV por assinatura pode atingir um público com sucesso sem depender
tão somente de uma boa comunicação ou de uma minuciosa análise de cada aspecto
mercadológico: é necessário também inteligência e criatividade para driblar os
problemas.
Ao 
Canal Brasil
, resta manter o trabalho que vem sendo realizado desde 2004,
buscando sempre novidades na grade de programação e formas criativas de
comunicálas ao público. Mas, principalmente, o canal deve permanecer fiel à proposta
de ser um difusor da cultura nacional. Afinal, ele agora é o canal do Brasil.
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