
A estratégia é antiga, mas 
não há melhor: quem quiser 
garantir um lugar ao sol no fim 
de ano, tem de investir ao longo 
do calendário todo. Isso vale 
tanto para o famigerado aluguel 
de casa de praia quanto para 
os espaços nobres nas mídias 
eletrônicas (ver matéria sobre a 
mídia impressa na pág. 50). Os 
anunciantes que compram paco-
tes anuais sempre levam vanta-
gem sobre os sazonais, que só se 
interessam pelo espaço quando 
começam a ver as luzes de Natal 
e os reais do 13o salário. 

“O fim de ano é um período 
tradicionalmente aquecido para 
o mercado publicitário, mas es-
tamos, sem dúvida, em um ano 
especial, com demanda muito 
positiva”, afirma o diretor geral 
de comercialização da TV Globo, 
Willy Haas. “Tudo indica que va-
mos ter investimentos mais altos 
do que tivemos em 2005 e 2006”, 
acredita. Segundo ele a progra-
mação da emissora líder é bem 

Temporada mais quente
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suas campanhas a cada ano com 
mais antecedência, o que nos 
possibilita planejar o encaixe com 
muita precisão”, completa Haas. 

Em relação ao problema das 
limitações intrínsecas do meio TV 
quanto à acomodação de deman-
das sazonais, o diretor mostrou 
que a emissora tem uma estraté-
gia para atender esses clientes. 
“Nossa oferta já foi ampliada, 
por conta dos especiais de fim 
de ano que acabamos de colocar 
à disposição do mercado”, diz. 
O pacote de especiais da Globo 
inclui programas inéditos como 
o show interativo Estação Globo, 
estrelado por Ivete Sangalo; a 
comédia romântica Guerra e Paz 
e as comédias Faça sua História, 
Casos e Acasos e Dicas de um 
Sedutor (todos inéditos); e ainda 
o terceiro episódio de Os Amado-
res e os tradicionais especiais de 
Roberto Carlos, Xuxa e Renato 
Aragão, além do Show da Virada 
e da Retrospectiva 2007. 

Na Record, segundo o vice-
presidente comercial, Walter 
Zagari, ainda há como comprar 
mídia no primetime. “Por mais 
que os breaks durante o horário 
nobre estejam com nível de 
ocupação bastante elevado, es-
taremos sempre abertos a novas 
negociações. Tudo será feito, 
na medida do possível e dentro 
de padrões éticos, para que as 
solicitações dos nossos clientes 
sejam atendidas”, garante. De 
acordo com o executivo, a cada 
fim de ano a quantidade de anun-
ciantes veiculando na emissora 
durante esse período é maior. 

O crescimento, no entanto, 
não implica aumento automático 

No rádio, de forma geral, a 
demanda está menos dramática. 
De acordo com o departamento 
comercial da Jovem Pan AM, 
ainda há cotas disponíveis para 
o fim do ano, embora a procura 
por espaço em dezembro seja 
maior em função das redes va-
rejistas e dos produtos sazonais. 
O cenário na FM é um pouco 
diferente. Fábio Correa de Faria, 
diretor comercial da Mix FM, diz 
que há um aquecimento geral do 
mercado. “Mas, em virtude do 
perfil da Mix, a maior procura 
por espaço publicitário ocorre 
para os meses de janeiro e 
fevereiro, por causa do verão”, 
afirma. “Há anunciantes, como 
C&A e Skol, que aumentam a 
freqüência entre 10% e 15% de 
dezembro até o carnaval.” 

A despeito da dinâmica ha-

Rádio também sente 
o aumento da demanda

bitual do mercado, Faria afirma 
que neste ano o aquecimento do 
mercado é sensível. “Registramos 
aumento de faturamento de 23% 
em relação a 2006”, comemora. 
O executivo acredita que há três 
razões principais para explicar 
tamanha evolução em uma rede 
já consolidada. “A primeira é a 
ampliação da rede, que no ano 
passado tinha 14 emissoras e 
agora tem 23. A segunda é difícil 
de comprovar, mas tenho a im-
pressão de que, com a proibição 
da mídia exterior em São Paulo, 
muito do investimento migrou 
para o rádio, que tem a mesma 
característica de ser uma mídia 
local. E a terceira seria a ausência 
de um grande modismo musical 
identificado com uma rádio 
específica, o que nos coloca em 
vantagem”, explica Faria. 

demandada uniformemente, com 
destaque para a faixa das 17h às 
24h. “É importante lembrar ainda 
que o mercado está programando 

Natal das Superpoderosas: manhãs do Cartoon Netowork lotadas já em novembro
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da Turner no Brasil, Rafael Davini. 
“Tem cliente que fica revoltado 
por não conseguir encaixar seu 
filme e ver os promos institucio-
nais do canal”, comenta. 

No mercado de TV por assi-
natura os preços não sobem na 
proporção da demanda. “Em qual-
quer parte do mundo, quando a 
demanda é alta, o quarto trimestre 
tem uma tabela diferenciada. Nos 
Estados Unidos e na Europa existe 
aceitação plena dessa realidade de 
mercado. No Brasil, infelizmente, 
ainda não”, argumenta Davini. Se-
gundo o executivo, desde o início 
de novembro a grade do primeti-
me da TNT estava lotada e já não 
há espaço na faixa entre 7h e 
12h no Cartoon Network no mês 
que antecede o Natal. Toda essa 
movimentação se traduz em um 
incremento de rentabilidade em 
torno dos 10% para os canais 
da Turner, que corresponde ao 
aumento de tabela do quarto 
trimestre.

Aproveitando a demanda em 
alta, a gerente de publicidade da 
TVA, Andréa Blank, criou uma 
série de projetos especiais com 
ações de cross media e em mea-
dos de novembro já comemora 
expansão de 45% em faturamen-
to no quarto trimestre de 2007 
em comparação com o mesmo 
período de 2006. “Em relação à 
média dos outros trimestres des-
te ano, crescemos 30%”, diz An-
dréa. Como a demanda é maior e 
o espaço é limitado, os descontos 
sobre a tabela diminuem. 

Para Alberto Niccoli, que tem 
sob sua responsabilidade as ven-
das publicitárias dos canais AXN, 
Animax, Sony Entertainment 
Television, A&E, Cinemax, Casa 
Club, E! Entertainment, HBO, 
MGM e The History Channel, o 
movimento de Natal não é tão 
intenso nos canais por assinatura 
quanto nos abertos, porque não 
há comercialização local e o va-
rejo é o grande investidor desse 
período. Assim, ainda é possível 
comprar espaço no primetime.

Os programas mais procura-
dos são os “top 5” de cada canal, 
em um ranking em que, além 
da audiência, contam também 
“adequação, qualidade, target 
e conteúdo”, segundo Niccoli. 
“A programação segue a ten-
dência e as necessidades de 
cada mercado. Se tiver de criar 
uma semana de filmes de Natal, 
colocamos no ar na hora”, afirma 
o executivo, que comemora 25% 
de crescimento de faturamento 
em relação a 2006. 

Um dos hits deste fim de ano 
é o reality show Brazil’s Next Top 
Model, que vai ao ar no Sony e 
que terá seu clímax bem antes 
do Natal. “Consideramos o re-
sultado de vendas do programa 
excelente. Temos nesse projeto 
três cotistas máster — Seda, 
Always e Motorola —, além de 
ações de merchandising, top de 
5 segundos e cotas de participa-
ção”, conta Niccoli. 

Para os portais da web, a épo-
ca de consumo de Natal também 
traz benefícios sensíveis. “Quan-
do estourou a bolha da internet, 
em 2001, o que manteve os por-
tais foi o pessoal do e-commerce. 
Em 2002 e 2003, a internet se 
redimensionou e, de lá para cá, o 
crescimento tem sido contínuo”, 
diz o diretor comercial do portal 
iG, Marcelo Lobianco. “Hoje 
somos a segunda maior mídia 
de marca, com grande impacto e 
alta conversão, e só temos 3% do 
share publicitário”, reclama. 

No segmento internet, os 
anunciantes se dividem em dois 
grupos principais: os varejistas 
e as marcas — que têm dois 
comportamentos: a compra de 
pacotes anuais, como é praxe 
de Bradesco e Banco do Brasil, 
e sazonais, caso da Nova Schin, 
que entra com campanhas foca-
lizadas no verão. “Esse segmento 
sazonal nos inspira a buscar 
novos formatos, que podem ser 
muito bem-sucedidos. Recen-
temente tivemos o caso de um 

Internet busca novos formatos para publicidade
novo formato que obteve 6% de 
taxa de conversão, quando a média 
dos banners tradicionais é de 0,4%”, 
conta o executivo, afirmando que a 
audiência da web cresce cerca de 
10% no período de fim de ano, época 
em que aumentam entre 40% e 45% 
as vendas do e-commerce. “Normal-
mente, os anunciantes gastam 60% 
da sua verba no segundo semestre, 
concentrando 40% entre outubro e 
dezembro”, diz Lobianco. 

Quanto à valorização do espaço 
em virtude da demanda, Lobianco 
aponta que infelizmente o mercado 
não aceita aumentos sazonais. “O 
que ocorre é que para esta época 
do ano somos mais criteriosos no 
volume de desconto”, diz. A despeito 
de tudo isso, o mercado de internet 
projeta para este final de ano um 
crescimento de faturamento em nú-
meros absolutos de 30% a 35% em 
relação a 2006. “E o iG está alinhado 
com as perspectivas do mercado”, 
arremata Lobianco.

Para Enor Paiano, diretor co-
mercial do UOL, por causa da alta 
temporada de final de ano é preciso 

pouco espaço.” Ele reclama: “A 
internet brasileira não tem sido 
capaz de aumentar o seu custo 
por mil na proporção da procura. 
A rentabilidade vem de novos es-
paços e formatos”, diz o executivo 
— que admite, entretanto, que a 
rentabilidade dos portais está em 
expansão. “O Ibope afirma que a 
audiência da web aumentou 20% 
em 2007, e o Inter-Meios mostra 
que os investimentos nessa mídia 
subiram 36%. A conta demonstra 
que existe uma valorização média 
de 16% dos espaços na rede, e o 
UOL está alinhado com a média 
do mercado”, argumenta. 

Na opinião de Paiano, o seg-
mento de internet é o único no 
Brasil em que não existe grande 
concentração como ocorre nas ou-
tras mídias, que graças a essa con-
centração conseguem melhores 
condições de negociação. “Hoje, 
já há quem faça plano de mídia 
anual para garantir seu espaço 
no final do ano”, descreve Paiano. 
“Exatamente como aluguel de 
casa de praia”, completa.

de faturamento. Zagari afirma 
que a última atualização na lista 
de preços da Record ocorreu 
em setembro, e os valores serão 
utilizados para valoração das 
inserções ocorridas no fim do 
ano. De qualquer forma, Zagari 

admite que este Natal será mais 
gordo do que os anteriores. “Por 
tudo o que já foi negociado e por 
outros acordos que estão em 
processo final de negociação, es-
tamos prevendo um crescimento 
de 20% de outubro a dezembro 

deste ano se comparado ao mes-
mo período de 2006”, revela o 
vice-presidente da Record.

Nos canais de TV por assina-
tura, a maior procura por espaços 
também ocorre. “Todo final de 
ano temos um aquecimento na 

demanda, o que torna o fator tem-
po ainda mais dramático do que 
na TV aberta, porque na TV por 
assinatura há menos espaço para 
comerciais, o que limita nossa 
capacidade de encaixe”, diz o vice-
presidente de vendas dos canais 

Marcelo Lobianco: previsão de 
faturamento até 35% maior no período

montar um quebra-cabeças para 
atender à demanda dos anuncian-
tes. “É normal não conseguir dar 
vazão. O movimento de dezembro 
é o dobro do registrado em um mês 
normal, especialmente entre 15 de 
novembro e 25 de dezembro. De 5 
de novembro para cá, restou muito 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1286, 26 nov 2007. Mídia, p. 46-48.


