
As 121 afiliadas da

Rede Globo constróem

mapa nacional de

oportunidades no

lançamento conjunto de

seus projetos especiais

A Rede Globo de Televisão é dos veículos

de comunicação brasileiros que mais faz cir-

cular informações sobre todos os mercados
nacionais, munindo agências e anunciantes

com dados relevantes para embasarem suas

decisões de compra de mídia. O ápice desta
oferta é a Feira de Eventos e Projetos Re-
gionais, que em 2006 chegou à sua décima
edição. Durante dois dias do mês passado, o
mercado de agências e anunciantes pôde
conferir, em São Paulo, o lançamento de
diversas oportunidades comerciais das 121

emissoras afiliadas à Globo em todo o País.

Para os organizadores, nesses dez anos em

que a feira vem sendo realizada, construiu-se

um elo mais próximo entre as marcas de pre-
sença nacional e as emissoras integrantes da
rede. "Este evento é um grande showroom,
nem tanto das emissoras afiliadas à Globo,
rnas dos próprios mercados regionais brasi-

leiros", descreve Willy Haas, diretor-geral de

comercialização da Rede Globo.
Pelo material apresentado por

profissionais de todo o País é possível

constatar, por exemplo, que o Distrito

Federal tem o maior índice de desenvol-
vimento humano (IDH) do Brasil,

segundo a ONU: 0,849, contra a

média nacional de 0,757. O com-
portamento atípico se estende à
divisão do bolo publicitário, com a

televisão abocanhando 74% do

otal dos investimentos feitos em

2005, segundo o Ibope Monitor.
Destaque também para a evolu-

ção do Produto Interno Bruto no
estado do Rio de Janeiro, onde cresceu
5,06% em 2005, alcançando R$ 284,94 bi-

Ihões — mais que o dobro da taxa nacional
de 2,3%, segundo o IBGE.

O interior paulista aparece como a 30a

maior economia do mundo. A área de

abrangência da EPTV Campinas é a ter-

ceira mais industrializada do País, perden-

do apenas para São Paulo e Rio de Janeiro.
Ainda no interior paulista, Ribeirão Preto
é a maior produtora mundial de açúcar e
álcool; enquanto São Carlos tem a mais
alta concentração de pesquisadores por
habitante no País: um mestre para cada 30
habitantes e um doutor para cada 200.

Do Sul vem a capital que mais enrique-

ceu nos últimos 30 anos no Brasil: Floria-

nópolis, cujo PIB per capita atinge hoje

R$ 10,9 mil. E do Centro-Oeste, Goiânia
aparece como a segunda colocada no ran-
king do índice de Condições de Vida (ICV),
elaborado pela Fundação Getulio Vargas.
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Entre as novidades para o público
paulistano estão Bola S, Balada,

Show de Natal e Muscle Park



Apesar de tantos atrativos Brasil afora, o
material distribuído pela Globo e suas afi-

liadas também reforça o poderio da Grande

São Paulo, evidenciado em números como

o que soma em R$ 2,7 bilhões os investi-

mentos publicitários em televisão de seus
32 municípios, o que representa 1/3 do total
nacional do dinheiro destinado ao meio -
uma concentração ainda mais impressio-
nante se pensarmos que estamos nos refe-
rindo a menos de 1% do território brasileiro,

onde vive 10% da população do País, res-
ponsável por 15% do consumo nacional.

Diversidade
A principal marca desta ioa Feira de

Eventos e Projetos Regionais foi a diversida-
de, com as ofertas de patrocínio incluindo
ações ligadas à cultura, esporte, ecologia,
gastronomia, folclore e festas religiosas, for-

mando um grande mapa de

iniciativas que vão mobilizar

a atenção do público regio-
nal e movimentar as econo-

mias locais de outubro de
2006 a setembro de 2007.

Rock em Brasília e quadrilhas no Nordeste:
cada região tem seu tom particular

Em Brasília, que pretende manter o
título de "capital nacional do rock", 2007

marcará a décima edição do festival inde-

pendente Porão do Rock, programado

para os dias 1°, 2 e 3 de junho. O plano de

cobertura oferecido pela Globo prevê duas
cotas de patrocínio (R$ 191.400 cada), com
veiculações não só em Brasília, mas tam-
bém em todo o Centro-Oeste, além de
praças em São Paulo, Rio de Janeiro e Mi-
nas Gerais. A Caixa Econômica Federal,
que já apoia o Porão do Rock, tem priori-
dade de renovação.

Este também será o ritmo do interior

paulista, onde o Fest Rock irá reunir ban-
das independentes, entre março e maio,
em etapas eliminatórias em seis cidades,

mais um show final na capital. O projeto
comercializará quatro cotas a R$ 313.160
cada, mais custos de promoção, merchan-

dising e produção, totalizando R$ 412.910.

No sul do País, o principal projeto das 18

emissoras integrantes da RBS é o Planeta
Atlântida, que acontecerá no início do ano

no Rio Grande do Sul e em Santa Ca-

tarina. Os valores totais de cada uma das
cinco cotas são R$ 1.071.212 (RS) e
R$ 449.406 (SC), sendo que os patrocina-
dores de 2006 nos dois estados foram Pepsi,
Nova Schin, Renner, Vivo e Ipiranga.

O Nordeste lançou na feira projetos de
grande repercussão popular, como a Paixão

de Cristo, peça que, há 40 anos, revive, em

Nova Jerusalém, Pernambuco, os últimos
passos de Jesus, reunindo cerca de 8o mil

pessoas por temporada — o que lhe permi-
te ostentar o título de maior teatro ao ar livre
do mundo. O pacote comercial de cobertu-

Para Willy Haas, o evento
transformou-se em um grande

showroom dos mercados
regionais brasileiros
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