
A
letra de É Hoje, canção de Di-
di e Mestrinho eternizada no
samba e na música popular
brasileira, é sempre lembrada
como "aquela que fala da luta

do rochedo contra o mar". E é mais ou
menos isso o que acontece, guardadas as
devidas proporções, na velha guerra da
audiência da tevê brasileira. A Rede Glo-
bo trata de manter-se impávido colosso
diante dos vagalhões projetados por Re-
cord e SBT contra o seu rochedo.

Ambos os canais fizeram (SBT) e fa-
zem (Record) todo o possível para redu-
zir a histórica superioridade que come-
çou a ser construída pela empresa da fa-
mília Marinho na tevê aberta do País a
partir dos anos da ditadura militar. E pa-
rece que tanto esforço e energia - e es-
pecialmente dinheiro, tratando-se da
Record - começam a gerar sinais de ero-
são na pétrea estrutura da Globo.

A emissora de Faustão, Xuxa e Ana
Maria Braga, mesmo sem ver afetada a
folga na liderança, perde participação de
mercado. Enquanto isso, a Record cres-
ce, e bem, e o SBT segue caindo, mas faz

questão de mostrar que ainda não per-
deu a batalha. Arma-se assim o cenário
para um acirramento muito maior da
disputa a longo prazo.

Tais conclusões são resultado da
análise dos dados do Ibope Telereport,
interpretados em perspectiva de janei-
ro de 2005 até agosto de 2007, a partir
do filtro mais utilizado pelo mercado
de propaganda na hora de definir
quanto de dinheiro será investido em
cada rede: o chamado share de audiên-
cia das emissoras. Trocando em miú-
dos, trata-se da participação de merca-
do (leia-se quantidade de espectado-
res), em pontos percentuais, que Glo-
bo, Record, SBT, Band e demais tevês
abertas possuem.

A partir dessa métrica, vê-se que, na
Grande São Paulo, a Globo sofreu uma
queda de 9,5% no chamado horário no-
bre (das 6 da tarde à l da manhã), quan-
do se compara a média de janeiro a agos-
to de 2007 ao mesmo período de 2006.
Em âmbito nacional, a perda foi de 7%.

Estendida a referência para o dia in-
teiro (das 6 da manhã à meia-noite),
descobre-se que o share caiu 10,5% na

Grande São Paulo e 7,3% no total nacio-
nal (tabelas abaixo).

À medida que desce a curva da Glo-
bo, outra curva sobe. A Record, mesmo
que a partir de uma base muito menor,
que facilitaria um crescimento acelera-
do, avançou 23% no horário nobre na
região metropolitana paulista e 22,5%
no total nacional nos oito primeiros me-
ses deste ano, na comparação com
2006. No acumulado do dia, sob a mes-
ma referência do cálculo da Globo, a
emissora de Edir Macedo ampliou a
participação em 28% em São Paulo e
27% no Brasil de um ano para o outro.

Os dados são praticamente públicos:



qualquer agência de publicidade ou veí-
culo de comunicação pode comprar os
sistemas de pesquisas do Ibope e sele-
cionar determinados filtros, gerando
dados que permitam a comparação. O
detalhe é que esses números, segundo
as regras do mercado, não podem ser
divulgados publicamente, ou seja, de-
vem circular apenas à boca pequena.

Além disso, por mais surpreendente que
possa parecer, os percentuais desta re-
portagem não podem, ao menos sob o
ponto de vista das emissoras, ser chama-
dos de definitivos. Explica-se. É a pró-
pria diversidade do Ibope que gera tal di-

lema, pois o instituto ofe-
rece inúmeras estratifica-
ções. Se, por um lado, a
segmentação é necessá-
ria, por conta da sofistica-
ção das pesquisas sobre
quem assiste o quê, ela
permite, por outro lado,
que todas as emissoras se
questionem mutuamente
quando uma das competi-
doras resolve fazer estar-
dalhaço a respeito de uma
eventual liderança ou vice-
liderança. Quando "plan-
ta" uma notinha num jor-
nal, por exemplo, a desa-
fiante pode estar falando
só da classe A/B, exclusiva-
mente sobre os jovens,
apenas de certa faixa de
horário e assim por diante.

Para completar, um ca-
nal pode defender os "pon-
tos de audiência no Ibope",
enquanto outro defenderá
o "percentual de participa-

ção" como elemento mais importante
dessa eterna quebra-de-bra-
ço. Pequenos detalhes da
vida privada da mídia.

Também vale destacar
que, na lógica das empresas
de mídia eletrônica, parece
não existir uma equação que
sintonize inflação, alta ou
baixa, de participação no
mercado de cada uma e rea-
justes das tabelas comerciais.

A despeito da queda na audiência, a
Globo promoveu dois aumentos na lista
de preços dos comerciais este ano que
somam 7,12%. já a Record encareceu o

custo da publicidade para os anuncian-
tes em 31,34% em 2007. No acumulado
de janeiro a agosto, o índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou
inflação de 2,8%.

É comum as tevês abertas reajustarem
os preços duas vezes por ano, acompa-
nhando a política comercial da Rede
Globo. Assim como é comum, em todos
os veículos de comunicação, o ofereci-
mento de polpudos descontos sobre o
preço nominal para os interessados em
anunciar, o que enfraquece os valores
impressos em uma tabela.

Quando o assunto é desconto, a dife-
rença do poder de barganha entre
quem lidera e quem corre atrás fica
mais evidente. Enquanto a Globo cos-
tuma propor um abatimento de 8% a
10%, a Record chega aos 50% sobre os
custos oficiais. E ambas, historicamen-
te a primeira, ainda oferecem às agên-
cias de publicidade a conhecida "boni-
ficação por volume", ou BV, como isca
para atrair publicidade (texto à pág.
54). O comercial de 30 segundos mais
caro da Globo, em valores nominais, é o

Jornal Nacional (328.800
reais). Na Record, é a
novela das 22 horas,
Caminhos do Coração
(221.492 reais).

Nesse mar de núme-
ros, os gráficos de parti-
cipação de mercado dei-
xam claro que a diferen-
ça entre Globo e Record,
ou Globo e SBT, segue

grande. Basta, porém, acompanhar es-
ses mesmos dados para perceber que há
um movimento de queda, sob diversos
ângulos, no negócio da família Marinho.



Plural

De janeiro a agosto deste ano, a rede
não ultrapassou os 50% de participação
no horário nobre da Grande São Paulo.
O mesmo processo ocorreu ao longo do
dia (entre 6 horas e zero hora) no ran-
king nacional a partir de março. Se, para
as outras emissoras, metade da audiên-
cia é muito, para a Globo pode ser pou-
co. Basta dizer que, em 2005, a rede só
amargou um mês com menos da meta-
de do mercado. Em 2006, foram dois
meses. Este ano, isso aconteceu ininter-
ruptamente entre março e agosto, últi-
mo mês contemplado pelas tabelas.

O histórico dos números também clarifi-
ca a batalha da Record e do SBT, que,
embora minimizada pelo mercado, ain-
da não tem data para acabar. A rede li-
gada à Igreja Universal vem se saindo
muito bem no horário nobre: ocupava o
terceiro lugar em 2005, tanto em São
Paulo quanto no Brasil, para depois pra-
ticamente empatar na média de partici-

pação de 2006. Este ano, tem tudo para
fechar na liderança consolidada. No cál-
culo de janeiro a agosto, a Record vence
o SBT tanto na Grande São Paulo (16,8%
vs. 11,3%) quanto no Brasil (14,8% vs.
11,9%). Esse processo, po-
rém, ainda não se repete
com a mesma intensidade
no acumulado do dia (6
horas - zero hora). O ca-
nal de Edir Macedo só ul-
trapassou a empresa de
Silvio Santos na Grande
São Paulo a partir de ja-
neiro deste ano, e, nacio-
nalmente, a virada só
ocorreu em agosto.

Colocados em perspec-
tiva, os resultados das "duas vice-líde-
res" são muito semelhantes. O acumula-
do nacional de dois anos e meio no ho-
rário nobre favorece com folga o SBT
(14,2% de média de share, ante 11,7% da
Record), o que confirma a alta capilari-

dade do canal de Ratinho, Hebe e Adria-
ne Galisteu pelo País.

Vale lembrar que, por esse filtro, em
maio de 2005, o SBT bateu na "marca
histórica" de 20% de participação na

audiência nacional. Tra-
ta-se não somente da
sua melhor marca em
mais de dois anos e
meio como também um
índice que a Record,
apesar de estar cami-
nhando para batê-lo,
ainda não alcançou.

A diferença entre as
duas empresas, daqui
por diante, estará cal-
cada não só no dinhei-

ro, o que poderia beneficiar a empresa
de Edir Macedo, mas especialmente na
linguagem de produção e no modelo de
gestão. De um lado, estão o posiciona-
mento contemporâneo e a retroalimen-
tação financeira da Rede Record, gerada



pelo investimento da Igreja Universal
nas madrugadas da emissora. De outro,
a sustentação de um modelo quase ro-
mântico de produção no SBT, uma or-
ganização que ocupa o papel de centro
promocional para diversos negócios do
Grupo Silvio Santos.

Outro ponto que favorece a Record
é a aposta em um pesado esforço de re-
lações públicas. Numa só tacada, -a em-
presa ganhou os holofotes com o lan-
çamento de um canal de notícias gra-
tuito, a Record News (texto ao lado), e
com a biografia best seller de seu pro-
prietário (O Bispo). O SBT, por sua vez,
após passar cerca de um ano sem aten-
der à imprensa, acaba de retomar a es-
trutura de assessoria de comunicação.
Sinal de reação pública.

Por mais que o SBT tente dar avisos
de resistência, é fato que a intriga destes
primeiros anos 2000 na novela da au-
diência da tevê brasileira pertence mes-
mo à dupla Globo e Record. Embora não
reconheça, a dona do Projac vem promo-
vendo pequenos movimentos que a
aproximam de um possível perfil de pú-
blico da concorrente, especialmente na
nova novela das 21 horas, Duas Caras.

No novo folhetim de Aguinaldo Silva, há
crentes, música gospel e aquele choque
melodramático entre favela e asfalto
que a concorrente acabara de trazer
para o formato, até com mais verossimi-
lhança, em Vidas Opostas, novela que
saiu do ar para dar lugar a Caminhos do
Coração. Há quem se pergunte se tudo
isso não seria excesso de zelo, já que a
distância entre ambas ainda é grande no
cômputo geral.

"Não comentamos a concorrência",
responde a emissora, por meio da Cen-
tral Globo de Comunicação. Na entre-
vista, concedida por e-mail, a Globo de-
bruça-se sobre as oscilações da partici-
pação de audiência, que estariam den-
tro de "um intervalo normal de varia-
ção". Nas respostas, que citam o chama-
do Painel Nacional de Televisão (PNT),
a Globo faz questão de anotar que a dis-
tância da líder para as demais competi-
doras só fez aumentar.

É notório, porém, que os números pu-
blicados por CartaCapiral registram per-
da de participação. Além disso, a atual
novela das 21 horas demorou para deco-
lar dentro dos padrões da emissora. Agui-
naldo Silva, ao analisar o "fenômeno"

A LEI E SUAS BRECHAS Uma suposta ilegalidade
na outorga da Record levou a PF à emissora

POR ANA PAULA SOUSA

Caduca e cheia de brechas, a lei que
rege as comunicações no Brasil dá
margem a uma série de irregularida-

des que, não raro, são tratadas com dois pe-
sos e duas medidas. Após a inauguração da
Record News, em 27 de setembro, uma des-
sas "gambiarras" da mídia veio a público.

A explicação do episódio exige alguns pa-
rênteses técnicos. A Record News ocupa o
canal destinado à retransmissora da Rede
Mulher, cuja geradora, que fica em Arara-
quara, interior de São Paulo, está com a ou-
torga vencida desde agosto de 2005. Ape-
sar de anunciado como ilegal, o vencimento
da outorga não é problema. "Para seguir fun-
cionando, basta que a emissora encaminhe
o pedido de renovação ao Ministério das Co-

municações no prazo", explica o professor
Venício A. de Lima, pesquisador da Universi-
dade de Brasília, estudioso da concentração
da mídia. "O pedido pode ficar 15 anos para-
do, não importa. Basta existir. É uma situa-
ção absurda, mas permitida por lei."

Ao que tudo indica, porém, outra irregu-
laridade está no ar: a duplicidade de con-
cessão. "Um dos poucos limites existentes
para a concentração da propriedade na ra-
diodifusão brasileira é a proibição de que
uma entidade ou as pessoas que integram
seu quadro societário e diretivo detenham,
na mesma localidade, outorga do mesmo
tipo de serviço de radiodifusão", pontua Ve-
nício. "A resposta da Record é que ela pos-
sui em São Paulo uma outorga de gerado-
ra e uma de retransmissora, o que não con-
figuraria tal duplicidade. Mas todos sabe-

rnos que a retransmissora é uma geradora."
Por causa da confusão, a ida do presiden-

te Lula à inauguração quase foi desmarca-
da. Mas, na hora H, o Ministério das Comu-
nicações garantiu não haver irregularidade.
Todos sabem também que a Record não é a
única a fazer uso ilegal das concessões.
"Globo, Bandeirantes e CBS mantêm, no
município de São Paulo, mais emissoras de
rádio e tevê do que o permitido por lei", es-
creveu Diogo Moyses, editor do Observató-
rio do Direito à Comunicação, primeiro a de-
nunciar as irregularidades da Record.

Na semana passada, a Polícia Federal esteve
na tevê por causa das denúncias. Trata-se
de uma fiscalização que, há muito, a Agên-
cia Nacional de Telecomunicações deveria
empreender. E é bem-vinda. A pergunta que

fica é: por que só às vezes ela
se efetiva?

"As irregularidades cometi-
das pela Record são a ponta
de um iceberg que precisa ser
desvendado por inteiro", de-
fende o Observatório. "Sua
parte invisível guarda ilegalida-
des de quase todos os gran-
des grupos de comunicação
do Brasil (...) De nada adianta
a denúncia pública se o Minis-
tério das Comunicações e a
Anatel não cumprirem o papel
de fiscalização do setor, a não

ser para reprimir rádios comunitárias."
Enquanto isso, de acordo com a Folha de

S.Paulo, a Globo estuda abrir o canal pago
Globo News. Se isso acontecer, repete-se a
duplicidade de propriedade de canais numa
mesma localidade. A Globo também estaria
pressionando o governo para investigar a
origem do dinheiro da Record. No jogo polí-
tico, o jornal O Globo e a revista Época de-
vem ser usados como munição. A família
Marinho deve deixar a tevê fora da briga de
bastidores para evitar a perda do público
ligado à Igreja Universal.

Infelizmente, como se vê, mesmo na con-
corrência as televisões brasileiras - que, não
custa lembrar, são uma concessão pública
- tendem a trafegar por regiões sombrias,
tendem a perpetuar as irregularidades que
há tanto tempo lhe dão forma.



Plural

O BENEFÍCIO NOSSO DE CADA DIA Como funciona o BV, sigla que significa
"bonificação por volume" e pode ser chamada de "propina do bem"

Hoje, uma das maneiras mais simples
de minimizar os esforços da Rede Re-
cord é criticar a injeção de capital ge-

rada pela Igreja Universal do Reino de Deus
na emissora, o que lhe dá fôlego para inves-
timentos e contratações. O mercado sugere
que cerca de 30% do faturamento comer-
cial da Record - que, em 2006, ultrapassou
pela primeira vez a marca do l bilhão de reais
- provém da venda de espaço na grade de
programação para o movimento religioso li-
derado por Edir Macedo.

Entretanto, embora os tempos e os méto-
dos tenham sido outros, décadas atrás, a mí-
dia eletrônica nacional como um todo, após
o pioneirismo da Rede Globo, também con-
tou com uma parceira histórica para susten-
tar sua operação e alimentar o envolvimento
com o mercado publicitário: a bonificação
por volume ou, simplesmente, BV.

Procedimento conhecido pelo mercado de mí-
dia daqui e do exterior, o BV pode ser inter-
pretado de diversas maneiras. Pode ser pla-
no de relacionamento, programa de milha-
gens, marketing de incentivo ou, até mesmo,
uma "propina do bem", dependendo do viés.
De qualquer modo, essa ferramenta é legiti-
mada no universo da propaganda por meio
de organismos como o Comitê Executivo das
Normas-Padrão (Cenp), responsável pela
auto-regulamentação publicitária.

O BV é, em resumo, uma espécie de prê-
mio repassado pelas tevês às agências que

as escolheram para veicular as campanhas
de seus clientes. Tradicionalmente, funciona
assim: o anunciante paga diretamente ao veí-
culo de mídia o valor de exibição de um co-
mercial e, depois, o veículo repassa à agência
de propaganda a parte que lhe cabe: a comis-
são combinada mais o BV.

Quanto maior o volume de compra de es-
paço publicitário planejado pela agência,
maior a bonificação que o veículo "devolve".
Ao ajudarem-se mutuamente, empresas de
comunicação e agências crescem e aumen-
tam o capital de giro.

Ao mesmo tempo legitima-
do, polêmico e essencial para a
maior parte das agências de
propaganda como fonte de re-
ceita, o BV virou, mais uma vez,
assunto em escala federal. Ao
longo deste ano, o Tribunal de
Contas da União (TCU) inter-
pretou o BV, diversas vezes,
como indevido ou irregular.

Como algumas das maiores licitações pu-
blicitárias do País são feitas por empresas
estatais, a vigilância tem tido conseqüên-
cias. A disputa pela conta de 250 milhões de
reais da Petrobras, iniciada em janeiro, foi
cancelada em setembro por solicitação do
TCU, que queria exigir das agências e, por
conseqüência, dos veículos, a devolução do
BV para os cofres do Estado.

A idéia é que todos os anunciantes fede-
rais recebam de volta a bonificação repassa-

da às agências. A decisão, que usa como
pano de fundo o nivelamento proposto pela
Lei 8.666, a chamada Lei Geral de Licitações,
também se baseia no Acórdão 2.062/2006,
que não reconheceu o Cenp como parâme-
tro para as relações de mercado na propa-
ganda estatal, relações essas que incluem as
políticas de bonificação.

Esses e outros movimentos do governo gera-
ram uma audiência em Brasília, em agosto,
para que o tema fosse debatido publicamen-

te. Em uma manifestação sin-
gular de união, representantes
do mercado publicitário lota-
ram um auditório para defender
o atual modelo de negócio.

Um dos principais argumen-
tos residia no fato de que, no úl-
timo dia de mandato, em 31 de
dezembro de 2002, o ex-presi-
dente FHC sancionou o decreto

presidencial n° 4.563, já de conhecimento
também do governo Lula, declarando que as
regras do Cenp seriam usadas como referên-
cia para toda a publicidade estatal.

Nesse vai-e-vem, diversas licitações pu-
blicitárias espalhadas pelo País, em âmbito
estadual e municipal, estão paralisadas,
aguardando a decisão do TCU sobre qual
será o destino do BV da propaganda pública.

Apesar de toda a polêmica e do cancela-
mento prévio, a pressão dos publicitários
talvez tenha surtido efeito. Neste mês de



outubro, o TCU não apenas autorizou o re-
começo do zero da licitação da Petrobras
como permitiu, em caráter de exceção, a
adoção da prática do BV na relação da
companhia com as agências e veículos de
comunicação, na administração das ver-
bas de propaganda dos novos contratos.

Ocorre que, se o TCU deliberar uma
condenação ao BV nos próximos meses,
tudo poderá recomeçar mais uma vez. Os
Correios (90 milhões de reais, sem agên-
cia desde dezembro de 2006 e com licita-
ção em andamento que, em tese, obede-
ce ao TCU) e a própria Secretaria de Co-
municação do governo (Secom, 150 mi-
lhões de reais) também estão às voltas
com a escolha de novos fornecedores na
área de propaganda.

Enquanto isso, as agências fazem a sua
parte. Originalmente um assunto privado, a
revisão do texto do Cenp tornou-se pública
nas últimas semanas. O objetivo é, especial-
mente, modernizar a redação. Mas, por ora,
a questão BV não está na pauta. Haveria, se-
gundo os responsáveis pelas mudanças, ou-
tras prioridades: embora tenha sido original-
mente redigido em 1998, o texto das nor-
mas-padrão não conta, por exemplo, com a
palavra "internet" em nenhuma de suas pá-
ginas. Nem mesmo as expressões "bonifica-
ção por volume" ou "BV" constam no mate-
rial original. O benefício é identificado, entre
aspas, como "desconto-padrão de agência".

- POR ALISSON ÁVILA

na Folha de S.Paulo, apontou os DVDs
piratas, o Messenger e o Orkut, "onde as
pessoas escrevem as próprias histórias",
como os responsáveis pelo mau desem-
penho, ignorando, claro, a concorrente.

Na pergunta sobre o poder da inter-
net na perda de espectadores, a Globo
escreveu que "não é possível responder
por falta de dados objetivos. Ela (a per-
gunta) é puramente especulativa". Já a
possibilidade de migração de espectado-
res para a tevê por assinatura, hoje com
a maior base de clientes de todos os
tempos no País (cerca de 5 milhões, se-
gundo a Agência Nacio-
nal de Telecomunica-
ções), é relativizada: "O
share de audiência dos
canais abertos entre os
lares que possuem tevê
por assinatura chega a
70%, em média, poden-
do ser superior a este ín-
dice no horário nobre".

também por um negócio que abre os ten-
táculos para além da telinha. As discus-
sões sobre a tevê digital, o uso de conteú-
do multimídia e a venda casada de televi-
são paga, internet e telefonia para o con-
sumidor final só aumentam o debate e o
interesse em torno da televisão. Os nú-
meros, de novo eles, confirmam isso.

O Ibope Mídia di-
vulgou pesquisa este
ano informando que a
média total dos tele-
visores ligados, em
2006, no País foi de
34,4% da população, ante 31,9% em
2001. O aumento também aconteceu
no número de horas assistidas por
dia: 3h43 no ano passado contra 3hl5
no começo do século.

Se o contexto é este, nada mais justo
que a Record também esteja confiante
na vitória. O vice-presidente comercial,

Walter Zagari, que no
passado foi responsável
pela mesma área no SBT
e na Band, reconhece
que a distância da emis-
sora em relação à Globo
ainda é grande em parti-
cipação de audiência.

Ele ressalta, porém,
que a emissora está "to-
talmente ciente de que
ela já foi muito maior e
vem diminuindo a cada

ano". Zagari sustenta: "A Record é gran-
de e está pronta para competir de igual
para igual com as demais emissoras de
televisão brasileiras. Não importa de
que tamanho forem".

A briga, sejam quais forem os próxi-
mos capítulos, parece saudável para a so-
nhada diversidade da mídia nacional. •

Text Box
Fonte: Carta Capital, ano 13, n. 468, p. 50-55, 31 out. 2007.




