
tV aberta I Marcelo

A Rede Globo conseguiu vender
ainda em 2005 o patrocínio de

todos os seus grandes projetos ou
programas de 2006

Embora a corrente mais difundida no que
diz respeito ao futuro da comunicação no
Brasil indique uma fragmentação cada

vez maior nas verbas publicitárias, o efei-
to prático deste movimento ainda não

atingiu a TV aberta. Principal meio de
comunicação do País, com penetração de

quase 100% nos domicílios brasileiros, a
televisão aberta se mantém perene no
topo da cadeia midiática nacional há

muito tempo — e não se enxerga longe
deste posto no futuro.

Seus defensores alegam que a
participação de 60% no bolo

publicitário brasileiro confirma a
importância e a atual invulnerabi-
lidade do meio. De fato, quando
um anunciante procura resultados

imediatos com cobertura nacio-
nal, a mídia à qual mais recorrem
tem sido a televisão aberta.

Seu poderio se baseia numa
audiência maciça, e num sistema-
padrão, que virou hábito no País,

no qual o espectador recebe a mensagem

sem interatividade. O meio também se
beneficia, é claro, do interesse particular

das agências de publicidade — sustenta-
das em boa medida pelas bonificações de
veiculação, que são mais polpudas nesta
mídia — e pela dificuldade de se progra-

mar várias mídias complexas para atingir o
mesmo índice de penetração garantido

pela TV aberta.
Em longo prazo, tal soberania só pode

ser ameaçada por mudanças culturais, a

exemplo do interesse crescente por mídias
regionais e pela evolução da tecnologia,
que tem possibilitado novas formas de

contato entre as mídias e o público. Para
permanecer na liderança, algumas emis-
soras já estão se adequando aos novos tem-
pos, com inovações de formato e postura

voltadas não só para o público, mas tam-

bém para o mercado publicitário.
A implantação da TV digital, com

todos os recursos que virão a reboque, se

mostra hoje uma oportunidade única para
a televisão aberta, caso o meio saiba se

aproveitar desta tecnologia. No entanto, a
implantação plena e efetiva do novo siste-

ma não parece visível num futuro próximo
de cinco ou até dez anos. Resta saber se o

meio TV conseguirá manter sua soberania
até o momento desta revolução.

de
Marcelo Assumpção, diretor da Central

Globo de Comercialização, avalia com
otimismo o atual cenário das TVs abertas

no País. "Trata-se de um momento muito

positivo, o que pode ser comprovado não
só pelo crescimento na participação da
receita no mercado publicitário como
também pela importância da TV no dia-a-
dia dos brasileiros", ressalta.

O executivo afirma que neste ano a

Rede Globo tem conseguido atingir ple-
namente seus objetivos tanto em termos

comerciais quanto de audiência.
"Entendemos a concorrência como um
estímulo, um desafio que se renova dia-
riamente e que nos impulsiona a atender

ao mercado com ainda mais qualidade e
eficiência", observa. Segundo ele, a

Globo consegue manter seu share de par-
ticipação na verba publicitária destinada
ao meio valendo-se de uma grade de pro-
gramação completa, que atende a todas

as necessidades do público.

No que diz respeito especificamente à
emissora, o executivo reforça que existe
um aprimoramento constante na qualida-
de de cada programa, num processo de
renovação permanente. "Todas as nossas
emissoras também têm programação e
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jornalismo próprios, comercialização e
eventos locais, apoiando o desenvolvi-
mento do mercado em cada região do
País", salienta.

De acordo com Assumpção, a Globo

também mantém uma postura de fomen-
to ao mercado publicitário, apoiando ini-
ciativas de agências e anunciantes para
promover o uso eficiente da TV. "As ini-

ciativas diferenciadas em formatos e proje-

tos têm recebido boa acolhida, mas o
comercial de 30 segundos continua sendo
o principal formato para mensagens publi-
citárias na TV", frisa. Para ele, é preciso,
sobretudo, adotar padrões de relaciona-

mento comercial e de ética para atender

ao mercado de maneira confiável.
O executivo também comemora os

efeitos positivos da Copa do Mundo para
o mercado de TV aberta. Este ano, a
Globo fechou as cotas de patrocínio para
a transmissão dos jogos com AmBev (uma

para refrigerantes e outra para cervejas),
Ford, Itaú, MasterCard e Vivo, além do

Top de 5 segundos, patrocinado pela
Nestlé. "Historicamente, a Copa do
Mundo sempre tem um efeito positivo

para a economia e o mercado publicitário
brasileiros, bem como as eleições, que
impactam particularmente os mercados

regionais", avalia.

Segundo Assumpção, a Globo conse-
guiu vender ainda em 2005 o patrocínio de
todos os grandes projetos ou programas de
2006. Incluem-se aí, além da Copa, a tem-

porada de Fórmula i e o Campeonato
Brasileiro, além de programas de linha
como Fantástico, Tela Quente, A Grande

Família, Globo Repórter e outros. "A Rede

Globo vem investindo em lançamentos
desde o primeiro trimestre do ano e abriu
2006 com a sexta edição do Big Brother

Brasil, a minissérie JK e as séries america-

nas, todos sucessos comerciais e de públi-
co", garante.

Opinião similar e positiva a respeito do
mercado de TVs abertas é compartilhada

por Marcelo Mainardi, diretor-executivo
comercial da Rede Bandeirantes. Ele
conta que há vários anos ouve falar de um

suposto desgaste da TV aberta. "Aqui no
Brasil, isso é mais uma torcida de certos

setores do que propriamente uma realida-
de", provoca. Para o executivo, a realidade
mostra justamente o contrário. "A cada dia
que passa, a TV aberta é sinônimo de

cobertura rápida, eficiência e resultados.
Cada vez mais, as emissoras estão investin-
do em produtos, treinamento e compra de

novos formatos", ressalta.
De acordo com ele, ao contrário de

perder a força, existe no mercado um
constante esforço para encontrar novos

formatos de venda comercial, como mer-
chandising, testemunhai, projetos espe-

ciais e outros. "O grande desafio da TV
aberta hoje é trazer o anunciante para sua
programação sem vender seu editorial,
mantendo o que tem de mais precioso,
que é a credibilidade", destaca.

O executivo insiste ainda que mesmo
diante de tantas opções de mídias, quando

um anunciante não pode arriscar, e preci-
sa de resultados em curto prazo, a opção
mais recorrida é a TV aberta. "Parece uma
contradição, mas o que acontece é que,

quanto mais pulverizadas são as opções,
mais concentrado tem sido o investimen-

to, pelo menos por enquanto", garante o
executivo, que não acredita em grandes

variações de share para a TV aberta nos
próximos três anos.

Mainardi também critica um suposto
mito do mercado, reforçado por afirma-

0 SBT comemora o sucesso da
estréia dos reality shows
Super Nanny e ídolos, em abril,
e da novela Cristal, em junho



A Record mantém seu investimento em
dramaturgia, com a produção da nova novela,

Bicho do Mato, que vai substituir a atual,
Prova de Amor

ções do tipo "o negócio mudou total-
mente", "as agências perderam força",
"os mídias não mandam mais". Para

ele, não se pode ir nem tanto ao mar
nem tanto à terra. "E inegável que os

clientes estejam mais exigentes, cui-
dando de perto da sua verba. Mas
seria uma ingenuidade pensar que as
agências não contribuem para o
sucesso desses anunciantes", defende.

No que diz respeito ao exercício de

2006, o executivo reforça que é um ano
atípico para o mercado, em razão da
Copa do Mundo e das eleições. "Se de
um lado o mercado ficou aquecido
devido às inúmeras campanhas de

Copa do Mundo, de outro, as emissoras
serão penalizadas com o famigerado

horário eleitoral gratuito", avalia.
Para ele, entretanto, a Rede Ban-

deirantes, em particular, foi bastante
favorecida por esses dois eventos. Em-

bora não vá transmitir os jogos da Copa,
a emissora fez uma parceria com a

BandSports, canal pago do mesmo

grupo, que vai exibir todos os jogos da
Alemanha. As cotas de patrocínio tam-
bém já foram comercializadas com

Coca-Cola, CM, Nestlé, Pão de Açúcar

e Embratel. "No que diz respeito às elei-

ções, a cobertura política e os debates
também são nosso forte. A credibilidade

do jornalismo da Band faz com que a
audiência suba, trazendo, conseqüente-
mente, mais receita", afirma.

Mainardi também reforça que a rede
tem privilegiado as melhorias em sua

programação. "Além do entretenimento
e esporte, estamos investindo muito no
nosso jornalismo. Acabamos de contra-
tar o jornalista Franklin Martins, que

vem fazer parte do time comandado por
Fernando Mitre, ao lado de Ricardo
Boechat, Joelmir Betting, Marcelo

Parada, Fernando Vieira de Mello,
Fábio Pannunzio e Mariana Ferrão",

enumera. O executivo explica que a

área de dramaturgia também está sendo
reforçada, com mais duas novelas,
comandadas pelo diretor Ignácio Co-
queiro, que irão substituir as atualmen-

te no ar Floribella e Mandacaru. De
acordo com ele, somente no primeiro
semestre de 2006, a Band obteve um

faturamento 27% superior ao registrado
no mesmo período do ano passado.

Avaliando o ano de 2006 como

"extremamente positivo" para as TVs
abertas no Brasil, Henrique Casciato,
diretor comercial do SBT, atribui este
bom momento especialmente às veicu-
lações relativas à Copa do Mundo.

Segundo ele, o SBT terá uma cobertura

jornalística diferenciada do evento, com
cerca de 30 profissionais na Alemanha.
"O mercado anunciante já
respondeu positivamente
a isso, foram disponibiliza-

das quatro cotas nacio-
nais, e todas foram vendi-
das", informa.

Casciato também co-

memora o sucesso de duas
estréias realizadas pelo
SBT em abril, os reality
shows Super Nanny e

ídolos, além do telejornal
regional SBT São Paulo e da novela
Cristal, em junho. "Gravada com o sis-

tema 100% digital, que inclui equipa-

mentos de última geração, Cristal abre

uma gama de oportunidades comer-
ciais, e, dentre elas, merecem destaque
as ações de merchandising. A trama se
passa na capital paulista nos dias atuais,

com isso são muitas as oportunidades de

merchandising, a começar pelo seg-
mento têxtil, pois Vitória, personagem
vivida por Bete Coelho é empresária do

ramo", cita, reportando um crescimen-

to comercial de 15% no primeiro quadri-
mestre de 2006, na comparação com o

mesmo período do ano passado, sendo
que o objetivo é fechar o atual exercício
com incremento de 25% no faturamen-
to publicitário.

Na opinião de Casciato, a TV aberta
continuará sendo o veículo prioritário

da publicidade nacional, graças à sua
rapidez de cobertura na comunicação
massiva e agilidade para iniciar veicula-
ções comerciais que, muitas vezes,

podem ser contratadas no mesmo dia da
exibição. "Cada vez mais a TV aberta
irá se fortalecer. O que poderá ocorrer

com as outras mídias é um aporte maior
da verba decorrente do aumento do

Kaiser e SempToshiba são os patrocinadores
da cobertura da Copa do Mundo

pela Rede TV!, que se concentrará nos
bastidores dos jogos
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A Rede Bandeirantes está investindo em
entretenimento, esporte e jornalismo, além de
produzir mais duas novelas, que irão
substituir Floribella e Mandacaru

investimento em publicidade. A con-
corrência ativa estimula a criação de
novos formatos e progra'mas e obriga as

empresas a fazerem investimentos que
irão resultar em qualidade no vídeo e

conteúdo que reverterá em maior
receptividade e credibilidade para a TV
aberta", considera.

Para Casciato, a complexidade do
processo de compra de mídia pelas

agências tornou o relacionamento com
os veículos extremamente profissional.

"As equipes têm de corresponder a essas
exigências para que o resultado finan-
ceiro e a reputação do veículo se man-

tenham", salienta.
No que diz respeito ao SBT, o exe-

cutivo frisa o "excelente aproveita-

mento" das veiculações não tradicio-
nais, mediante projetos promocionais

como "Código Mágico Carrefour" e
"Roda a Roda J&J", que vieram na
esteira aberta pelo "Show do Milhão",
chancelado em momentos distintos

por Nestlé e Bradesco.

"Merece destaque o for-
mato inovador realiza-
do durante a promoção
'Código Mágico Car-

refour', em que era inse-
rido um selo vermelho

no canto da tela, onde o
telespectador devia en-
costar seu cupom para

descobrir se teria ganho
algum prêmio ou não.
Outro destaque é o espa-
ço aberto para comercia-

lização na arte do telejor-

nal SBT Brasil. O insert
especial é um formato
único e inovador que dá

ao anunciante a oportu-
nidade de estar presente
no momento em que

todas as atenções estarão,
voltadas para sua marca",
exemplifica Casciato.

A situação imbatível da TV aberta no

mercado brasileiro é citada por Walter
Zagari, superintendente comercial da

Rede Record, como característica
inconteste do meio no País. Para ele,
sobretudo sob o aspecto comercial, as
TVs passam por um momento bastante

promissor. "Por mais que tenhamos cri-
ses no nosso país, que, às vezes, obrigam
os anunciantes a repensarem a aplica-

ção das suas verbas entre os veículos, a
TV aberta é, na maioria das vezes, o
meio que menos sofre com essas medi-
das quando comparada aos demais veí-

culos de comunicação", reforça.
De acordo com ele, a TV aberta é

um meio de comunicação de massa por
excelência, que abrange quase a totali-
dade do território nacional, e que inte-
ressa a qualquer anunciante que queira
dar grande visibilidade à sua marca,

independentemente do porte. Segundo
o executivo, no primeiro bimestre de

2006, a TV aberta faturou R$ r,3 bilhão
no Brasil, o equivalente a 60% do total
investido em propaganda. "Pode até
parecer arrogância da minha parte, mas

acredito que num curto espaço de

tempo a supremacia da TV aberta não

será abalada", reflete. Zagari comenta
que o impacto das novas mídias perante

a TV é um assunto discutido há anos no
mercado, mas a supremacia do meio
continua inalterada. "Novas mídias pas-
saram a dividir o mesmo mercado e a

mesma verba, e o meio TV continua

inatingível, recebendo a maior parte
dos investimentos", destaca.

O executivo considera saudável o
atual nível de concorrência entre as

emissoras de TV. Para ele, a concorrên-
cia funciona como combustível para as
redes se superarem e oferecerem o

melhor ao público e ao mercado. "Foi
justamente essa disputa saudável que
fez a Record repensar suas estratégias
mercadológicas e de programação e-
tomar algumas atitudes certeiras que a
colocaram no segundo lugar de audiên-

cia ne-horário nobre", afirma.

Zagari observa que no caso específi-
co da Record, 95% das cotas de patrocí-
nio da programação 2006 foram comer-

cializadas, os breaks estão lotados e os
programas que permitem merchandi-
sing estão com todas as ações pratica-

mente fechadas. "Realmente, os comer-

ciais de 30 segundos são imbatíveis, por
apresentarem um preço inferior se
comparados às ações de patrocínio,
merchandising ou qualquer outro for-

mato diferenciado, mas todos os forma-
tos são muito solicitados", salienta.

Segundo ele, a emissora não trans-
mitirá a Copa do Mundo, mas vai pro-
duzir programas jornalísticos e esporti-
vos com enfoque diferenciado que
abordarão o tema. Para esse projeto, já

foram vendidas cotas de patrocínio
para AmBev, Ford, SempToshiba,

Unilever e Yamaha. "Quanto às elei-
ções, teremos uma cobertura jornalís-
tica bastante atuante em todo o terri-
tório nacional, além do já tradicional

debate dos candidatos", adianta. De
acordo com Zagari, apesar de o plano

comercial referente às eleições ainda
não estar disponível no mercado, já
existe procura por parte de anuncian-
tes interessados.

A Record também está investindo

em dramaturgia, com a produção da



nova novela, Bicho do Mato, que irá
substituir a atual, Prova de Amor. "Além

das novas atrações da grade, nossa recei-
ta é muito trabalho, comprometimento,

espírito de equipe, dinamismo e a capa-
cidade de adequação às exigências do
mercado", lista. Atitudes que, segundo
o executivo, permitirão à Record atingir

em 2006 um crescimento de 35% na sua
receita publicitária, se comparada ao
ano anterior.

Na opinião de Marcelo de Carvalho,
vice-presidente da Rede TV!, as emisso-
ras abertas passam atualmente por um
período decisivo. "Observamos uma pos-

sibilidade excelente de crescimento para
as emissoras que souberem entender o
cansaço do público por determinadas
programações já desgastadas", salienta.

De acordo com ele, esta tem sido a.estra-
tégia seguida por sua emissora.

Em defesa da TV aberta, o executivo
reforça que o meio tem inegavelmente
a maior penetração entre todas as
mídias do País. "Uma pesquisa de

audiência da TV paga divulgada recen-
temente mostrou que mais de 80% dos

assinantes a utilizam para assistir justa-
mente aos canais abertos, o que reafir-
ma essa tese", exemplifica. Segundo
ele, além do grande número de domicí-
lios atingidos, cerca de 40 milhões em
todo o País, o meio é o que oferece o

custo por mil mais baixo em compara-
ção com os demais.

Para Carvalho, no futuro, é possível
que outras mídias, em especial a inter-
net, passem a ter um peso maior no

bolo publicitário, mas isto vai depender
da competência e maturidade de cada

uma delas. "Ninguém anuncia em
determinada mídia por achar bacana,

mas sim para atingir o melhor custo,
com maior eficiência e melhor adequa-

ção ao seu target", pondera.
O executivo afirma que o mercado

publicitário tem procurado claramente

formatos diferenciados no meio TV, os
chamados taylor-made, e que a Rede
TV! tem se esforçado para se especiali-
zar nessas alternativas de comunicação.

Durante a Copa do Mundo, a MTV irá levar o
programa fíock Gol para a Alemanha

Ele ressalta ainda que entre as grandes
emissoras de TV do País, a sua foi a que
mais cresceu, com um incremento de
35% no último ano.

Em relação à Copa do Mundo,
Carvalho diz que a emissora fará uma
cobertura alternativa do evento, intitu-
lada "Bastidores da Copa". Profissionais
do canal, como a equipe do programa
Pânico, estarão na Alemanha para fazer

uma cobertura dos jogos de forma dife-

rente. Para esse projeto, duas cotas de
patrocínio já foram comercializadas,
com a cerveja Kaiser e a SempToshiba.

Segundo Carvalho, nas eleições

deste ano o jornalismo da Rede TV! vai
ocupar todos os seus espaços com a

cobertura dos pleitos estaduais e nacio-

nal. "Nosso jornalismo está passando
por uma ótima fase, visto que o jornal

Rede TV! News, no último mês de
maio, chegou a picos de 18 pontos de
audiência, ficando no segundo lugar no
horário, encostado na Globo", destaca.

Na área de entretenimento, segundo
o executivo, a Rede TV! exibirá este ano

séries premiadas como Napoleão, Os

Miseráveis, Duna e Desperate House-

wifes. A emissora também prepara a

estréia do seriado Rondou, minissérie de
época que contará a história do Ma-

rechal Rondon, realizada em parceria
com a produtora LC Barreto, com dire-

ção de Fábio Barreto.

A MTV apresentou em março uma

nova grade de programação, com apre-

sentadores e atrações inéditos. Segundo
o diretor de publicidade Guilherme
Valentini, outros projetos estratégicos

devem ser lançados no mercado até o
fim do ano. O executivo afirma, entre-
tanto, que em função das eleições e da
Copa do Mundo, a emissora não deve

atingir o índice de crescimento dos anos

anteriores, que ficou na faixa dos 25%.
"Esperamos para este ano um incre-
mento de io%", prevê.

Valentini afirma que a MTV se dife-
re um pouco das grandes emissoras de

TV aberta no País, e é mais bem
enquadrada na categoria de TV seg-
mentada. "Não concorremos em

audiência com a TV aberta", observa.
De acordo com ele, a MTV concorre

com mídias voltadas para o público
jovem, tais como eventos, cinema,
internet, rádio e mídia exterior.

Segundo Valentini, a propaganda
política obrigatória deve interferir
negativamente no desempenho co-

mercial da emissora este ano. "Todo

ano de eleição temos este problema de
tumulto na grade, não só pelo horário
político da noite, mas também pelos
comerciais obrigatórios veiculados du-

rante a programação. Na última elei-
ção perdemos dinheiro por não conse-
guir encaixar algumas veiculações na

grade", reclama.
Para a Copa do Mundo, a MTV irá

levar o programa Rock Gol para a

Alemanha. Mas, em função de não estar
transmitindo os jogos, Valentini acredita
que o canal pode perder audiência

durante o evento. "Vários anunciantes
estão esperando a Copa do Mundo aca-
bar para voltar ao ar. Muitos não anun-

ciam no período dos jogos com medo de
sumir na mídia", completa.
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