
Record quer ser vice em publicidade

Zagari, que foi responsável pela profissionalização da oferta da programação para o mercado

PAULO MACEDO

Cada vez mais a Rede Record
se aproxima da vice-liderança.
De publicidade. No share geral
das verbas de mídia destina-
das ao meio televisão, a emis-
sora encerrou o ano de 2006
com 18,37% de participação.
Equivalente a um faturamento
bruto de R$ 3,5 bilhões, en-
quanto o rival SBT mantém-se
à frente com 19,59% ou R$ 3,7
bilhões. Em volume de audi-
ência, a Record já é vice-líder,
especialmente no chamado pri-
me time, com suas novelas,
humorísticos, programas e jor-
nalismo.

Ultrapassar o SBT é fato mar-

cante no segmento TV no Bra-
sil. A emissora do apresentador
Silvio Santos alardeou no pas-
sado na sua estratégia de co-
municação que a vice-liderança
era o seu objetivo. É verdade
que não usa mais esse artifício,
mas a ultrapassagem da Record
com seus produtos de progra-
mação é um fato que mexe
com essa mídia cujo principal
argumento mercadológico é a
audiência.

Porém, mídias de grandes
agências, como Cláudio Bar-
res, da Eugênio, já observam
com bons olhos a performan-
ce da Record. O crescimento
da emissora teve início com a
contratação do executivo Wal-

ter Zagari para comandar a
sua área comercial. Zagari fez
carreira no SBT e há cerca de
quatro anos trocou de endere-
ço. Ele profissionalizou a oferta
da programação às agências e
anunciantes, além de introdu-
zir plano de BVs (Bonificações
de Volume). Outra decisão da
Record que contribui para os
crescimento de audiência e
faturamento é a diminuição
expressiva de programas evan-
gélicos da igreja Universal, do
bispo Edir Macedo, na grade.
Macedo é o controlador da
Record e tem usado mais a
Rede Mulher, também de sua
propriedade, para fazer cultos
eletrônicos.

A diferença de 1% no fatura-
mento bruto entre SBT e Re-
cord não é missão impossível
de ser superada. Para o SBT, na
expressão do consultor Vítor
Tobi, de saída do grupo Silvio
Santos, usar a vice-liderança
não integra mais o cardápios

de soluções mercadológicas da
rede. "Oferecemos programas
com targets muito bem de-
finidos. Todas as cotas são
vendidas.

Esses programas também
nos garantem maior rodízio
de anunciantes", disse Tobi.

"Trabalhamos com três níveis
de descontos: 55% para com-
pra de mídia tradicional; 75%
para negócios não intermedia-
dos por agências; e 85% para
empresas do grupo SS, corno
o Banco Panamericano", fi-
nalizou.

Zagari: executivo comanda departamento comercial da rede
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