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Meio & Mensagem — Como foi 2006 para o mercado publi-
citário e para a Rede Globo? 
Willy Haas — O exercício foi positivo para o mercado, 
que deve fechar pelo quarto ano consecutivo com 
crescimento na casa dos dois dígitos. Vamos aguardar 
a divulgação do Inter-Meios para falar com seguran-
ça, mas acreditamos que esse número deve fi car por 
volta dos 12%. Foi muito positivo também para a TV 
aberta, em termos de receita e audiência. Com a Globo 
não foi diferente. Trabalhamos para preservar a lide-
rança, e crescemos em linha com o mercado. Todos 
os nossos principais projetos comerciais foram bem 
recebidos e tiveram seus patrocínios comercializados. 
Como pontos altos, além da Copa, podemos destacar 
futebol, fórmula 1, carnaval e Big Brother Brasil. Além 
disso, tivemos quase 100% de comercialização dos 
patrocínios de nossos produtos de linha. Houve um 
único momento de audiência abaixo da previsão, com 
a novela Bang Bang, mas não comprometeu a receita 
e foi rapidamente resolvido. 

M&M — O Projeto Inter-Meios mostrou que julho e agosto 

foram muito ruins para o meio TV. Deu para recuperar isso 
no último trimestre? 
Haas — A “derrapada” para nós ocorreu só em setem-
bro, porque em julho ainda havia coisas de Copa do 
Mundo e isso ajudou. Trabalhamos com o conceito de 
propaganda veiculada, ou seja, a venda vai sendo con-
tabilizada conforme a exibição dos comerciais. Em 
setembro caiu um pouco, mas não foi uma queda tão 
grande. Em outros veículos foi julho, agosto e setembro, 
mas provavelmente foi um problema de formato de 
administração do negócio. 

M&M — Quais são as perspectivas para a TV aberta e, mais 
especifi camente, para a Globo agora em 2007? 
Haas — Estamos otimistas com o PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento, lançado pelo presiden-
te Lula em 22 de janeiro). As perspectivas de cres-
cimento do PIB são boas. O programa gera um impac-
to imediato no setor de construção civil, mas sabemos 
que movimentos positivos sempre benefi ciam a econo-
mia como um todo. Tudo isso é muito bom para a pu-
blicidade. Nossa expectativa para este ano é acompa-

nhar a expansão do mercado. Nossas avaliações indi-
cam que o incremento deverá fi car em torno dos 7%. 
Esperamos que a TV aberta mantenha a sua participa-
ção dos últimos anos, que tem sido de 58% a 60%. 

M&M — Os principais pacotes de patrocínio da casa já foram 
comercializados? Quais são os programas de maior fatu-
ramento?
Haas — Todas as cotas de patrocínio nacional dos 
grandes eventos esportivos estão fechadas. O Pan 
Rio 2007 (negociado desde 2004) tem como patroci-
nadores Azaléia, Caixa Econômica Federal, Kaiser, 
Petrobras, Sadia e Telemar. O Futebol 2007 foi co-
mercializado com Ambev, Casas Bahia, Itaú, Vivo e 
Volkswagen. E a F-1 2007 com Banco Real, Petrobras, 
Schincariol, Tim e Renault. Os programas de maior 
faturamento eu não posso dizer porque isso é estra-
tégico. No entanto, dá para inferir que as novelas têm 
mais rentabilidade porque passam de segunda a sá-
bado, têm quatro breaks e eles são maiores; já os 
jornais têm breaks menores, embora também sejam 
veiculados de segunda a sábado. Mas o Big Brother, 
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por exemplo, mesmo durando apenas três meses, 
oferece uma rentabilidade boa. 

M&M — Qual a fatia da publicidade regional no faturamen-
to da rede? 
Haas — A receita local é muito importante, pela atuação 
brilhante da nossa cadeia de afi liadas. São 116 emisso-
ras, que fazem um trabalho de fomento, de levar ao 
mercado uma comunicação mais moderna. Quando se 
instala mais uma emissora — hoje isso é menos fre-
qüente, pois cobrimos quase 100% do Brasil —, ela 
leva para lá um novo momento da propaganda, insta-
lam-se agências, as afi liadas investem para proteger as 
produtoras locais. Procuramos fazer com que os mer-
cados usufruam toda a informação disponível — todas 
as nossas emissoras dispõem das mesmas informações 
que eu tenho aqui em São Paulo, cliente por cliente, 
praça a praça. Temos eventos que são verdadeiros 
sucessos, como o Festival de Verão da Bahia, transmi-
tido para o País inteiro; no Sul, o Planeta Atlântida, que 
é vendido no mercado nacional como um produto de 
excelência; o mesmo ocorre com o Show de Verão do 
Recife. As praças, hoje, trazem para o mercado nacio-
nal verdadeiras preciosidades, que aconteciam nesses 
lugares mas não eram exploradas em âmbito nacional.

M&M — Os anunciantes vêm aumentando seus investimen-
tos em ações de no media. Esse movimento pode afetar 
seriamente o faturamento das redes de TV aberta? 
Haas — Acompanhamos atentamente todos os movi-
mentos do mercado publicitário. Um dos instrumentos 
de que dispomos para esse processo é o Inter-Meios.
Nos últimos anos, mesmo com a inclusão da internet 
e de outras mídias, a pesquisa mostra que a participa-
ção do nosso meio aumentou. A TV aberta no Brasil é 
um caso único no mundo. É o melhor exemplo de mí-
dia de massa de que se tem notícia. Ela oferece uma 
gama muito grande de oportunidades comerciais efi -
cientes para a comunicação dos anunciantes com todos 
os tipos de público, em qualquer região do País. Sua 
rentabilidade e seu custo por mil estão entre os mais 
baixos do mundo. O break comercial, graças ao talen-
to de nossas agências, também é um dos melhores do 
planeta em qualidade e criatividade. Temos anuncian-
tes que percebem que essa qualidade é um diferencial 
importante. Ou seja, o sucesso da TV aberta no Brasil 
foi construído em bases sólidas. 

M&M — Mas, se as verbas de mídia diminuírem, a TV vai 
continuar tendo uma fatia grande, só que de um bolo me-
nor, não é? 
Haas — Isso tem modismos. Em época de bonança, de 
fartura, essas outras atividades crescem muito. Nor-
malmente, a primeira preocupação do anunciante é 
estar na mídia de massa — a televisão. Depois vem o 
jornal, o rádio, as outras mídias de massa, que são 
muito importantes. Eu vendo internet, somos respon-
sáveis pelas vendas do Globo.com. É do nosso maior 
interesse que o portal cresça, mas crescer não signifi -
ca que vá tirar da televisão. Pode ser até que esses 
investimentos em novas mídias estejam saindo desses 
outros negócios que não são mídia. Temos de pesquisar 
um pouco mais a fundo isso. Afi nal temos 60% de par-
ticipação e o mercado está se expandindo, isto é, está 
entrando mais dinheiro. Será que essas outras mídias 
que estão crescendo não estão tirando dinheiro de 
outro lugar? 

M&M — Dá para dizer então que a TV aberta é imbatível? 
Haas — No Brasil, sim. Não tenho a menor dúvida. 

M&M — A TV digital vai trazer mais receitas? Como a Globo 
pretende explorar comercialmente essa nova tecnologia?
Haas — A TV digital permitirá mensagens comerciais 
com enorme ganho de qualidade, e com isso os anun-
ciantes vão ampliar as possibilidades de encantar os 

consumidores. Com a mobilidade e a portabilidade 
poderemos alcançar uma audiência maior e talvez isso 
possa gerar novas receitas. Mas é um mercado que terá 
de ser construído do zero. Estamos desenvolvendo 
nossas estratégias, mas ainda é um pouco cedo para 
falar. A questão é que não existe um modelo que pos-
sa ser adaptado e implantado. O formato da TV digital 
no Brasil é único no mundo, e está em desenvolvimen-
to ainda. O certo é que vamos entrar em um mundo 
novo. E os brasileiros não perdem por esperar. Todos 
vão se surpreender com as mudanças de comporta-
mento nos hábitos de assistir a TV aberta. Já imaginou 
a TV aberta no celular, por exemplo? O brasileiro vai 
assistir a mais TV do que nunca. Este ano será um 
grande laboratório. Temos gente em várias partes do 
mundo vendo o que está sendo feito. Não tenho dúvi-
da de que teremos um negócio, lá por 2008, 2009, 

muito importante nesse campo. Vai dar para fazer 
coisas diferentes. Como é que vamos ganhar dinheiro, 
isso a gente precisa estudar. 

M&M — A Globo já está testando transmissão para celu-
lares?
Haas — Ainda não. Existe o problema do equipamento, 
é um investimento grande, signifi ca um grande esforço 
fi nanceiro. Estamos estudando. Precisamos examinar 
a questão do que vai ser transmitido. Será que quem 
acessar pelo celular vai querer ver a televisão como ela 
está hoje ou vai querer algo mais adaptado para o meio? 
Imagina alguém vendo um fi lme em uma tela pequeni-
na. Será que não é melhor ter jornalismo naquele 
momento? Ou simplesmente vamos colocar o sinal que 
está no ar? Nós e todas as TVs abertas estamos pes-
quisando esses pontos.

M&M — Sobre futebol, porque a Globo não queria que a 
Record transmitisse um jogo diferente às quartas-feiras? 
Isso vale para o acordo com a Bandeirantes? 
Haas — Na verdade, não há essa possibilidade por causa 
do contrato. Apenas cumprimos o acordo fi rmado com 
os clubes, que são os detentores dos direitos de trans-
missão. É isso o que garante a eles a maximização do 
valor dos direitos que recebem. As regras dos contratos 
são de conhecimento público. Consta desse documen-
to, por exemplo, a determinação do número de jogos 
por rodada. Não existe possibilidade de alteração até 

o fi m do acordo. A possibilidade de ter três jogos dife-
rentes existe, por contrato, apenas para as partidas da 
Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro Série A e da 
Copa Sul-americana. No caso do Campeonato Paulista 
o acordo determina apenas um jogo. 

M&M — Como você vê o avanço da Record, tanto em audiên-
cia quanto em faturamento? 
Haas — Não faz parte da nossa política comentar a 
atuação ou as estratégias da concorrência. Nossa pre-
ocupação é o desenvolvimento do mercado publicitário 
como um todo. Nós, da TV Globo, nos orgulhamos 
muito do papel que representamos nesse mercado. 

M&M — Por falar nisso, o Tribunal de Contas da União (TCU)
está questionando a prática do pagamento de BV, no caso 
das agências que atendem contas de governo. A Globo 

sempre se posicionou a favor desse instrumento. Vocês 
pretendem adotar algum tipo de iniciativa com relação a 
essa questão? 
Haas — O TCU exerce um papel importantíssimo 
na análise de contratos celebrados pela União, 
inclusive os de publicidade. No afã de tentar apri-
morar práticas da administração pública, a recente 
deliberação do órgão pode ter avançado na esfera 
privada. A relação entre veículos e agências de pu-
blicidade é de natureza privada, comercial, e não 
se limita às contas federais. O incentivo praticado 
por jornais, editoras e emissoras há tantos anos não 
se confunde com o desconto comercial, bonifica-
ções em espaço ou reaplicações. Esses benefícios 
e vantagens pertencem ao cliente, são sagrados. 
Já o incentivo da Globo tem cunho empresarial, 
visa o desenvolvimento e o fortalecimento do trade 
veículos-agências e combina metas quantitativas e 
qualitativas. É sagrado também. É óbvio que, se os 
frutos dos planos de incentivo não fossem reconhe-
cidos como receita legítima das agências, eles não 
seriam sequer concedidos. Tanto nós como nossos 
principais concorrentes somos signatários das nor-
mas-padrão do CENP (Conselho Executivo das 
Normas-Padrão), e elas são claras: clientes não 
podem receber incentivos. Estamos convictos de 
que nossas práticas comerciais são éticas, têm rele-
vância para o nosso trade e são altamente positivas 
também para os nossos clientes.

“Se os frutos dos planos 
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legítima das agências, 
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