
case

Do ABC para o Brasil
Com publicidade de varejo e jornalismo local,a TV+ABC conquista o seu lugar
na região e expande formato para outras praças.

T
anto para a publicidade
de varejo quanto para o
jornalismo, o meu
negócio é falar da
esquina, não da China"

A declaração do publicitário Carlos
Carreiras explica,em parte, o propósito
do único canal de televisão voltado
exclusivamente para os espectadores
do Grande ABC paulista,que tem na
publicidade local a sua força motora e
no jornalismo a sua principal atração.

Carreiras percebeu,ao mudar-se
para o Grande ABC,que a região era
muito peculiar em alguns aspectos.
Primeiro, por ser um lugar onde a TV
por assinatura tem grande penetração.
A Vivax,a única operadora de cabo da
região, conta com cerca de 104 mil
assinantes (somente nas cidades de
Santo André, São Bernardo, São
Caetano, Diadema e Mauá),
majoritariamente das classes A e B.
Além disso,essa é uma região onde os
comerciantes locais têm dificuldade em
colocara sua publicidade na televisão,
uma vez que é muito caro anunciar
para toda a região metropolitana de
São Paulo e não há possibilidade de
veiculação específica para o ABC.

Diante desse panorama, Carreiras,
publicitário há 16 anos, viu a
possibilidade de criar uma televisão
para o ABC, totalmente baseada no
modelo de publicidade de varejo.
A idéia era fazer um canal com 24 horas
de breaks comerciais de varejo,
produzidos pela própria TV, com a
presença dos apresentadores no
estabelecimento apresentando os
produtos e as ofertas, e com custos de
veiculação acessíveis ao comerciante
local - nesse modelo, a produção não é
cobrada. Carreiras, que é dono da
Parceria Publicidade e da Parceria

"Show+": programa jornalístico de variedades é o mais assistido do canal; 75% do público
considera a programação ótima ou boa.

Produções,em São Paulo, pensou inicial-
mente apenas na publicidade, sem levar em
conta a possibilidade de fazer programas
locais."Não montei o canal pensando em
programação, pois não se ganha dinheiro
com isso. A programação serve para dar um
tempero à grade do canal','diz.

Assim, em setembro de 2002,ele alugou
um canal da Vivax e lançou a TV+ ABC,com
um investimento inicial de US$ 2 milhões,
feitos a partir de sua agência em São Paulo.

O empresário escolheu o canal 8 para
colocar a sua TV, devido à sua posição no
line-up."Neste canal, estamos entre duas
emissoras importantes,a Record e a Rede
TV!, ou seja, somos passagem obrigatória
para quem está zapeando"diz.Além disso, o
canal está em todos os pacotes da
operadora, a partir do básico."Estamos do
'gato'ao Premium"brinca.

Com um mês no ar, porém, Carreiras
percebeu que a região era carente não
apenas de publicidade televisiva focada em
si mesma, mas também de jornalismo de TV
regional. A partir dessa constatação,

começou a fazer experiências com
repórteres free-lancers e, em dezembro,
estreou três edições de jornais locais: o
"J+ 1a Edição"às 19h, o "Esporte+"às
19h30,e"J+ 2a Edição;'às 23h30.0
horário nobre do canal permaneceu
exibindo a publicidade de varejo.

A estrutura, até então constituída
por um estúdio montado dentro de
um prédio comercial,que ocupava
35 m2, passou a ocupar um espaço de
700 m2, após três meses do lançamento
do canal. O investimento em
equipamento também foi grande,com
a compra de exibidores digitais,
câmeras e outros produtos para o uso
no jornalismo."Tive que comprar
switcher, câmeras e tripés, além de
contratar equipes. O jornalismo me
obrigou a crescer"conta.

Inicialmente, os jornais contavam
com três câmeras de estúdio,doisTPs e
uma equipe de produção de 25
pessoas. Hoje, são dois estúdios,
capacidade para ter até oito câmeras



ao vivo e seis ilhas de edição no total.
No jornalismo é utilizado o padrão DV,e
no varejo o DVCam. A equipe também
cresceu e conta hoje com cerca de 70
pessoas, sendo oito equipes de
reportagem na rua, com câmeras Sony
DSR-PD170."Se não fosse o jornalismo,
eu ainda estaria naquela salinha onde
comecei a TV+. Estaria ganhando
dinheiro do mesmo jeito, mas não teria
o poder que eu tenho hoje na região"
acredita o publicitário.

Em relação à linha editorial,o que se
buscou, segundo Carreiras, foi mostrara
região de forma diferente do que as
emissoras normalmente fazem."Nosso
objetivo não é mostrar a criminalidade
da região, por exemplo, mas trabalhar
para a prestação de serviços. Não vou
colocar um repórter para fazer a
cobertura de um assassinato, mas se
houver um buraco na rua incomo-
dando os moradores, certamente
cobraremos providências"compara.

Hoje, além dos jornais, o canal conta
também com programas de debates
esportivos, de discussão de temas
atuais e variados, religiosos, e boletins
de serviços, totalizando cerca de 5h30
de programação, de segunda a sexta.
Até mesmo programas religiosos e de
caráter de auto-ajuda são feitos pelo
próprio canal."Não alugo o horário para
ninguém"diz Carreiras. Em alguns
domingos, há transmissão de jogos de
futebol dos times da região.

O canal enviou até mesmo uma
equipe de três pessoas para cobrir a
Copa do Mundo na Alemanha. Um
repórter, um câmera e um assistente
estão produzindo dois boletins diários,
além de fazer algumas entradas
durante os noticiários do canal.
A transmissão do material é feita via FTP.

Sucesso do varejo
Segundo Carreiras,a resposta à

programação pode ser percebida pelo
número de ligações recebidas durante
programas como o"Show+"que
propõe a discussão de temas variados
com especialistas e com a participação
do público por telefone."Nosso portal
de voz chega a receber até 1,5 mil
ligações durante as duas horas do

'Show+; o que é mais de 1 % da base de
assinantes da Vivax na região"declara.

A popularidade do canal também pode
ser percebida pela pesquisa encomendada
do Ibope Mídia,que mostra a satisfação dos
telespectadores com a programação. De
acordo com a pesquisa, 65,45% dos
assinantes Vivax assistem a TV+ ABC, ainda
que de vez em quando,sendo que desses,
75% considera a sua programação ótima ou
boa.Quanto à pergunta sobre os canais de
TV paga assistidos nos 30 dias anteriores à
pesquisa, 100% respondeu que assistiu a
TV+. Em relação à freqüência, 37% diz assistir
freqüentemente o canal, enquanto 42% o
assistem "às vezes"

A popularidade tem a ver
com o caráter regional da
programação e do varejo, já
que, segundo Carreiras,até os
comerciais são assistidos
como entretenimento."Os
espectadores vêem as
pessoas e os estabelecimento
que conhecem na tela"diz.

Para evitar que os
anunciantes da capital entrem
na programação regional e
façam com que o varejo local
perca a sua força, a TV+
pratica uma espécie de
protecionismo."Se eu percebo
que um anunciante grande
de São Paulo quer anunciar
aqui somente para se aproveitar do preço de
varejo, aumento o valor e dificulto ao
máximo para que ele desista de anunciar"
afirma Carreiras.O que alguns anunciantes
como as concessionárias de automóveis têm
feito é utilizar a verba cooperada, assim
podem dividir os seus custos com a matriz.

Além do modelo de varejo, a TV+veicula
comerciais trazidos pelos anunciantes em
breaks tradicionais. Quando os comerciais
exigem um pouco mais de elaboração, são
feitos pela Parceria Publicidade."Acabamos
por ter comerciais dos comerciais, já que o
nosso módulo de varejo não é separado em
programas"diz Carreiras.

O crescimento da programação e o
crescente interesse dos anunciantes locais
pela publicidade de varejo, fez com que a
grade do canal 8 ficasse lotada. Para atender à
procura dos anunciantes,Carreiras precisaria
elevar o preço dos breaks, que hoje custam

"Se não fosse o
jornalismo, não teria
o poder que tenho
hoje na região."
Carlos Carreiras, da RedeTV+

em média R$ 8 mil,com direito a oito
inserções diárias de 130" Essa situação
levou o publicitário ao aluguel do canal
10 da Vivax, em 2005.0 aluguel de cada
canal é de R$ 220 mil ao mês.

Os breaks.antes feitos pela TV,foram
terceirizados e hoje são feitos pela
produtora Casa de Idéias, no ABC, sendo
que aTV+ continua responsável pela
pós-produção. A opção pela
terceirização se deu pelo volume de
comerciais produzidos.Todas as
semanas, o comercial de cada cliente é
gravado novamente,com um
apresentador diferente daquele que fez

o anterior, com o objetivo
de mostrar que o conteúdo
está atualizado. Hoje, são
produzidos,em média, 5,5
mil comerciais por mês
para serem veiculados
tanto no canal 8, quando
no 10. Faz parte da
expansão abrir espaço para
investidores e contratar um
presidente para os canais,
em breve.

A expansão da Rede
TV+, no entanto, não se
resume à aquisição de
outro canal, terceirização
da produção e
reformulações em sua
administração. Carreiras

quer também aproveitar o bom
relacionamento com a Vivax e levar o
seu modelo de publicidade regional
para outros mercados atendidos pela
operadora, localizados basicamente no
interior de São Paulo. Ele pretende
arrendar espaços em canais abertos,
assim como fez em Curitiba (leia box).
No momento, ele avalia colocar o seu
módulo de varejo em Brasília e Vitória.
"Por mais que pareça estranho, estou
montando uma rede deTVs regionais"
afirma Carreiras.

Além da TV+ABC e da TV+Curitiba,
ele faz a comercialização e produção
de 21 horas de breaks de varejo no
canal MixTV, das 21 h às 18h do dia
seguinte."Sou um dos maiores com-
pradores de horas de TV no Brasil"
conclui o publicitário.
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