
D
uas grandes campanhas pu-
blicitárias para promover no-
velas, no ar nas últimas sema-
nas, simbolizam a nova fase
da competição no mercado

de televisão. O anúncio da líder Globo
tenta recuperar a combalida audiência,
para os padrões do horário, de Paraíso
Tropical, hoje em torno dos 36 pontos.
Assinada por um dos autores mais ce-
lebrados do canal, Gilberto Braga, a
novela, em alguns dias, chegou a ter
menos espectadores que O Profeta, o
folhetim mediúnico das 6 da tarde. Já
a Record comemora a boa estréia de
Luz da Manhã, que conseguiu manter,
no primeiro capítulo, a média de au-
diência da antecessora, Bicho do Mato
(12 pontos, ou cerca de 660 mil domi-
cílios na Grande São Paulo).

Caso Luz da Manhã mantenha o volume
de telespectadores, será o sinal de que a
Record conseguiu, definitivamente, fin-
car um pé no horário nobre (nobre?).
Seria um avanço em relação a experiên-
cias anteriores de outras emissoras, que

no passado alcançaram bons índices
com uma novela, mas não tiveram fôle-
go para manter os mesmos patamares
nas tramas seguintes.

Os investimentos da Record em tele-
novelas não são, nem de longe, o maior
dos incômodos à Globo. A rede reergui-
da pelo bispo Edir Macedo adotou como
norma reproduzir a estética da concor-
rente. A grade de programação é seme-
lhante. Do jornalismo ao entretenimen-
to, optou por roubar profissionais da
emissora carioca a preço de ouro - a úl-
tima a receber um convite foi a atriz Fer-
nanda Montenegro. O atual campo de
batalha são os eventos esportivos. A Re-
cord garantiu a exclusividade na trans-
missão das Olimpíadas de Londres, em
2012, e fez ofertas milionárias por tor-
neios de futebol, no Brasil e no exterior.

A tática começa a abalar os índices
da Globo. A Record consegue com fre-
qüência a liderança matinal com o Ho-
je em Dia, ancorado pelo ex-repórter
global Britto Jr., a modelo Ana Hick-
man e o cozinheiro Edu Guedes. E ain-
da estraga os domingos do apresenta-
dor Fausto Silva com picos de audiên-
cia do Tudo É Possível, com Eliana, e do

Domingo Espetacular, de Paulo Henri-
que Amorim. Exemplos de programas
capazes de bater a Globo, ainda que
momentaneamente, não faltam à gra-
de, até porque a capacidade de produ-
ção de conteúdo próprio da Record é de
85 horas semanais, o maior entre as
emissoras, à exceção da rival.

Fora das telas, a disputa anda mais acir-
rada. Na esfera política, onde a Globo
conta com tradicionais e poderosos alia-
dos, a Record procura contrabalançar por
meio do apoio da bancada evangélica no
Congresso, que, embora tenha sofrido
baixas nas últimas eleições, continua



atuante. Teria a Globo, depois de rnais
de três décadas de liderança absoluta,
encontrado uma rival à altura?

Uma primeira e simbólica derrota da
Globo veio a público na sexta-feira 16,
quando a Record anunciou a compra
dos direitos de transmissão das Olim-
píadas de 2012 por 60 milhões de dóla-
res. O pacote inclui as Olimpíadas de
Inverno de Vancouver (Canadá) em
2010. O vice-presidente comercial,
Walter Zagari, já iniciou os contatos
com potenciais anunciantes (cada cota
custaria entre 5 milhões e 6 milhões de
dólares, segundo especulações no mer-
cado publicitário). "Ao firmar esse im-
portante acordo cora a Record, o Comi-
tê Olímpico Internacional (COI) vai
garantir que o maior número possível
de pessoas, no Brasil, possa desfrutar
os jogos e a experiência olímpicos", afir-
mou o presidente da entidade, Jacques
Rogge, em nota oficial.

A mesma convicção não teve o presi-
dente da Federação Internacional de
Futebol (Fifa), Joseph Blatter. A enti-
dade rejeitou, segundo a Record, a pro-
posta da emissora para exibir os Mun-
diais de Futebol de 2010 e 2014. A ofer-
ta, não confirmada oficialmente pela
emissora, era de 360 milhões de dóla-

rés. O lance aceito foi o da Globo, de
340 milhões de dólares, registrada no
balanço da empresa. As quantias, em
ambos os casos, incluiriam permutas e
patrocínios e só chegariam ao teto caso
o Brasil venha a ser escolhido como
sede da competição em 2014.

Segundo executivos da Record, a jus-
tificativa da Fifa para a escolha da Glo-
bo baseou-se em crité-
rios "curriculares". Um Ç
escritório especializado
em Direito Internado- interpelai H

derrotada, a emissora do bairro paulis-
tano da Barra Funda conseguiu dar um
prejuízo à rival. Segundo fonte do mer-
cado publicitário, o valor pago à Fede-
ração Paulista de Futebol quase dobrou
até chegar aos atuais 70 milhões de
reais. Ainda nos bastidores, executivos da
Record afirmam que voltarão à carga para
tentar ficar com o Campeonato Brasilei-

ro de 2009. Estão dis-
postos a oferecer rnais
de 300 milhões de reais.

nal foi contratado pela
emissora para questio-
nar o processo de sele-
ção da Fifa, sob o argu-
mento de que, ao prete- pQI CVCUtOS
ri-la, a entidade feriu a
imagem da rede. Carta- CSpOrtlVOS
Capitai entrou em con-
tato com o departamen-
to de mídia da federação, mas até a
quinta-feira 22 não houve resposta.

Quando o assunto é o futebol brasi-
leiro, a Record continua a apanhar da
Globo na disputa pelos direitos de
transmissão de competições, mas não
mais de goleada. O presidente da rede,
Alexandre Raposo, alega ter feito uma
oferta mais elevada pelo Campeonato
Paulista (entrevista à pág. 39). Mesmo

Em resposta às críticas
da Record, a Globo en-
viou uma nota a Caría-
Capital, na qual ques-
tiona os cifrões e zeros
alardeados pela concor-
rente. "As ações da TV
Globo se limitam ao
máximo possível den-

tro da realidade do mercado de televi-
são", diz o comunicado. E prossegue, em
outro trecho: "Quanto ao abuso de po-
der econômico, o que se recomenda é
apenas um cálculo matemático simples
envolvendo o potencial do mercado pu-
blicitário brasileiro, que é o que man-
tém a tevê aberta, o real faturamento de
cada emissora e a correspondência do
que tem sido oferecido em cada caso".



De fato, a Record exibe um fôlego fi-
nanceiro quase inesgotável, embora a di-
reção da emissora negue veementemen-
te que a ligação com a Igreja Universal
do Reino de Deus seja a principal fonte
de receita. "Temos (com a igreja) uma re-
lação comercial como qualquer outra fei-
ta com os anunciantes", afirma Zagari.

Ultrapassar a Globo, momentanea-
mente, nos índices de audiência não é
uma façanha inédita. No fim dos anos
90, era o SBT que despontava como o
grupo capaz de ameaçar as décadas de
domínio da rede carioca. O baú de Sil-
vio Santos não foi suficiente para pro-
longar a avançada. Bastou a Vênus Pla-
tinada desembolsar alguns milhões e
roubar estrelas do SBT para derrubar a
concorrente, que hoje anda mergulha-
da em uma crise de identidade (repor-
tagem napág. 41).

O desafio apresentado pela Record tem
outra dimensão. Com altos investimen-
tos, a emissora de Edir Macedo apostou
no profissionalismo da equipe e prati-
camente varreu da programação os ves-
tígios da influência da Igreja Universal
do Reino de Deus, rele-
gada às madrugadas. A
promessa de ampla co-
bertura da visita do pa-
pa ao Brasil é outro sinal
dos novos tempos. A
aposta no mimetismo da
programação da Globo
torna ainda mais difícil
a reação da líder.

Band e RedeTV! pare-
cem conformadas em desempenhar o
papel de figurantes, apesar de a última
comemorar uma melhora nos índices
de audiência. "A Record causa uma re-
volução no mercado, criando uma briga
que deixou o SBT e a Band perdidos. É
nesse espaço que estamos crescendo".

A Record
saltou do
quinto para o
segundo lugar
em cinco anos

afirma o diretor-comercial da
RedeTV!, Toninho Rosa.

A arrancada da Record im-
pressiona anunciantes, agên-
cias e concorrentes. O fatura-
mento publicitário dobrou nos
últimos três anos. De 500 mi-

lhões de reais, em
2004, passou para
l bilhão de "reais,
em 2006. A previsão, para
este ano, é atingir 1,36 bi-
lhão de reais. "Saltamos do
quarto lugar, há cinco anos,
para a segunda posição em
audiência e faturamento",
comenta Zagari.
O faturamento das Organi-

zações Globo passa dos 6 bilhões de
reais. Calcula-se que só a tevê arrecade
5 bilhões de reais. Mas tamanho não é
sinônimo de saúde financeira. Na últi-
ma década, a emissora enfrentou pro-
blemas de caixa graves. Só ern 2005
conseguiu concluir a renegociação da
dívida de 1,3 bilhão de dólares da Glo-
bopar, braço do grupo que controla a
Net. A venda de participações acioná-
rias e a recuperação do mercado publi-
citário no ano passado deram um alen-
to, mas as despesas do canaí continuam
altas. E devem aumentar, se a Record
insistir em inflacionar o mercado.

Para Zagari, apontado como o artífi-
ce do crescimento da emissora, o slogan
"a caminho da liderança" é mais do que
uma provocação. É meta. "Em três anos,
estaremos em primeiro lugar", garante.

Ele se baseia, sobretudo,
no impacto da audiência
sobre o faturamento fu-
turo. Na semana de 12 a
18 de março, a Record

registrou média de 17 pontos no Ibope,
ante 43 da Globo. "Temos quase 40% do
público da concorrente, mas nossa re-
ceita representa rnenos de um quinto
da deles. É menos do que merecemos",
argumenta. Basta um olhar sobre os nú-
meros da Record e os da Globo para per-
ceber, entretanto, que um abismo ainda
separa as duas emissoras (abaixo).

Do outro lado das telas, a guerra da au-
diência também pode ser avaliada pela
perspectiva do mercado publicitário. Os
índices medidos pelo Ibope determi-
nam os preços de referência a ser pagos
pelas agências em troca do espaço na
programação. Mas é o status da emisso-
ra, ou a posição no ranking, que conta

UMA LONGA DISTÂNCIA
Números das duas maiores emissoras do País

TV GLOBO REDE RECORD

Faturamento RS 5 bilhões R$lbiirião

Funcionários 17 mil 6 mil

Retransmissoras 121 100

Abrangência* 99,8% 98%
Audiência** 32 pontos 10 pontos



na hora de brigar pelos descontos e de-
finir o valor real dos anúncios.

De acordo com o responsável pela
área de mídia de uma grande agência
publicitária brasileira, se num determi-
nado horário a Globo concede 10% de
abatimento sobre o preço de tabela, a
segunda colocada terá de oferecer 20%,
enquanto os minutos da terceira colo-
cada desvalorizam-se em 50%. E assim
por diante. Daí a importância tradicio-
nalmente atribuída à vice-liderança.

"Quem define os preços é a líder,
mas a Record, ao consolidar-se na se-
gunda posição, tem conseguido ser me-
nos flexível do que as outras emissoras
nas negociações com as agências", afir-
ma o vice-presidente de mídia da agên-
cia McCann Erickson, Ângelo Franzão.
Segundo o executivo, que também pre-
side o Grupo de Mídia de São Paulo, as-
sociação dos profissionais responsáveis
pela compra de espaço publicitário, o
avanço da receita da Record não é nada
mais que um reflexo dos investimentos
feitos pela emissora nos últimos anos
para melhorar a qualidade da progra-
mação e ampliar a cobertura da rede.

Uma demonstração recente do poder fi-
nanceiro da Record está na compra da
TV Guaíba, no Rio Grande do Sul, con-
cretizada na terça-feira 20. Além da
emissora, foram adquiridas duas rádios,
que também pertenciam ao Grupo Cal-
das Júnior, e dias antes, o jornal Correio
do Povo. Segundo um executivo que
acompanhou as negociações, a emisso-
ra estaria insatisfeita com os baixos ín-
dices de audiência no estado e com a fal-
ta de investimentos da afiliada local, a
Rede Pampa, dona de um contrato de
retransmissão vigente até 2008.

A opção da Record foi, de uma tacada
só, bancar a multa pelo rompimento do
compromisso e tornar-se dona do segun-
do maior grupo de comunicação local,
atrás apenas da RBS, principal parceira
da Globo na Região Sul. Outras duas afi-
liadas do SBT, no Amazonas e no Ceará,
estariam na mira da emissora.

O crescimento da Record não se dá
apenas em passos largos, mas também
aponta para diversas direções. No se-
gundo semestre, deverá entrar em ope-
ração o canal RecordNews, na freqüên-
cia hoje ocupada pela Rede Mulher,
também controlada por Edir Macedo. A
estratégia da empresa será concentrar



numa só grade de progra-
mação todo o conteúdo
informativo gerado pela
emissora-mãe e pelas
cem retransmissoras li-
gadas à rede. Mesmo as-
sim, está prevista a am-
pliação do quadro de jor- g
nalistas da emissora. Ao a
contrário do que fazem a g
GloboNews, veiculada |
pelas tevês por assinatu- l
rã Net e Sky, e a Band- 3
News, da TVA, o novo l
canal da Rede Record
será transmitido em
UHF, com sinal aberto.

Um pedido de autorização para a troca
de nome da Rede Mulher para Record-
News está sendo avaliado pelo Minis-
tério das Comunicações. O apoio à
aprovação da estratégia, no Congresso,
deverá ficar por conta da bancada evan-
gélica, e em especial do deputado An-
tônio Bulhões (PMDB-SP). Bispo da
Igreja Universal, o parlamentar é dono
de quase 2,3 milhões de reais em cotas
da Rede Mulher, além de deter partici-
pações em seis emissoras de rádio, de
acordo com a declaração de bens envia-
da ao Tribunal Superior Eleitoral em
2006. CartaCapital procurou o gabinete

do deputado na quarta-
feira 21, mas ele

não respondeu.
Uma barrei-

ra aos planos
da Record po-
derá ser a in-
te rvenção
da subcomis-
são especial
da Câmara dos
Deputados ins-

talada para
rever as

normas brasileiras de radiodifusão. Pre-
sidida pela deputada Luiza Erundina
(PSB-SP), a subcomissão conseguiu
barrar 83 pedidos de renovações ou al-
terações em concessões de rádio e tevê,
com documentações consideradas in-
completas ou irregulares. "O objetivo é
impedir aprovações até que tenhamos
concluído um cadastro completo e em
tempo real das outorgas concedidas a
empresas, entidades e pessoas físicas no
Brasil", afirma a deputada.

Erundina diz que são comuns as apro-
vações para transferências
e arrendamentos de con-
cessões irregulares, sem
que uma avaliação ou fisca-
lização seja feita. "As outor-
gas constituem um patri-
mônio público que está
sendo alienado de forma
descontrolada, com vários
grupos e interesses em dis-
puta", acusa a deputada.
Ela espera concluir o ca- dH
dastro até o fim de abril,
como ponto de partida para que a sub-
comissão trabalhe em propostas para re-
gulamentar o setor.

Mesmo que nem todas as estratégias
da Record vinguem, ou que seja cedo
para falar em virada, há quem acredite
ser necessário começar a discutir as
possíveis conseqüências da ascensão da
Record à liderança no mercado brasi-

leiro de televisão. O professor do pro-
grama de pós-graduação em Ciên-

cias da Comunicação da gaúcha
Universidade do Vale dos Sinos

LEILÃO. A atriz Fernanda

Montenegro está na mira

A Record
News será
transmitida
em canal
aberto pela
Rede Mulher

(Unisinos), Valério Brittos, diz temer
que ocorra uma simples substituição de
um oligopólio por outro. "O resultado
pode ser pior ainda, porque, além dos
interesses econômicos, é possível que a
Record tenha objetivos doutrinários

por trás da relação com
a Igreja Universal do
Reino de Deus", alerta o
acadêmico, autor do li-
vro Rede Globo: 40 Anos
de Poder e Hegemonia.

Brittos teme que o atual
momento de ascensão
da Record, embalado por
investimentos com que
poucos grupos são capa-
zes de rivalizar, destrua

as eventuais vantagens dos concorren-
tes e permita à emissora assumir uma
posição similar à da atual líder de au-
diência. "O maior problema é o mode-
lo de comunicação perpetuado no Bra-
sil, baseado no poder oligárquico, e
não a Globo ou a Record em si", diz.
Apesar da preocupação, o professor
afirma, com base na observação dos
mercados televisivos de outros países,
que eventuais trocas de liderança são
processos que levam vários anos para
se consolidar. Trata-se, na verdade, de
uma novela de enredo provavelmente
arrastado e sujeita a reviravoltas ro-
cambolescas. •

ecarvalho
Text Box
Fonte:Carta Capital, ano 13, n. 437, p. 36-40, 28  mar. 2007.




