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"Investimos em tecnologia. Somos mais modernos, nós somos Mac e eles (os concorrentes) 
são PC"  
 
A RedeTV! investiu US$ 30 milhões para ser o primeiro canal com programação 100% digital 
no Brasil e se destaca entre a concorrência pelo perfil ousado e moderno, que está atraindo 
mais jovens e ricos. No ano passado, o canal teve 55% de incremento no faturamento, em 
relação a 2006. O vice-presidente Marcelo de Carvalho conta, nesta Entrevista, que os 
programas alternativos são o grande trunfo e que, para o anunciante, a vantagem é a 
qualificação do consumidor. A mensagem é vender uma emissora moderna e que atrai o 
"público legal". 
por Kelly Dores 
 
O que a RedeTV! tem feito para se diferenciar da concorrência? 
Desde o começo (a emissora foi criada em novembro de 1999), a RedeTV! vem buscando ser a 
opção. A nossa estratégia é o contrário da Record, que quer ser a mesma coisa que a Globo. 
Queremos atingir os telespectadores que não estão assistindo à Globo.  
 
De que forma? 
Com programas alternativos, como o "TV Fama", por exemplo, que quebrou um tabu na 
televisão brasileira, pois as emissoras não falavam dos outros canais. Outro paradigma é o 
"Pânico na TV". Ele é a antítese daquela coisa certinha dos programas das concorrentes.  
 
Qual a estratégia de comunicação da emissora? 
A QG está a cargo da estratégia de comunicação de 2008 (a agência conquistou a conta do 
canal no final do ano passado). O novo conceito criado pela agência é "Quem vê, já sabe". O 
primeiro trabalho que eles fizeram foi para divulgar o fato de a Rede TV! ser a primeira 
emissora com conteúdo 100% HD no Brasil. Nossa estréia foi em 15 de janeiro. A mensagem 
era mostrar que o canal é uma rede mais moderna que as outras televisões. Somos mais 
modernos, nós somos Mac e eles são PC.  
 
Mas qual a vantagem de ter uma programação 100% digital se poucas pessoas têm acesso? 
Mas vão ter. É o futuro. O fato de você sair na frente é um turning point. O mundo inteiro hoje 
é digital, uma coisa absolutamente melhor. Não dá para entrar na contramão da história, pode 
demorar um ano, dois ou até cinco anos, mas vai acontecer. Não importa, o fato é que 
estamos na frente da TV Globo, da Record, na frente de todos, que não têm nem 5% da 
programação em HD.  
 
Qual foi o crescimento da RedeTV! em 2007? 
Crescemos 55% em faturamento, na comparação com 2006. E 2007 foi um ano extremamente 
competitivo. Crescemos porque nosso público é legal. Temos 50% mais telespectadores das 
classes A e B por ponto de audiência do que a Globo e 100% mais do que a Record e o SBT. A 
nossa programação é alternativa, tecnológica e atrai um público mais jovem, qualificado, que 
interessa ao anunciante.  
 
Qual é o target da emissora? 
O nosso target é o público legal, que quer alternativa na televisão. Esse público tem de 18 a 
25 anos ou de 25 a 49 anos, pertence mais às classes A, B e C do que D e E. Não é só target, 
como público de fato, segundo as pesquisas do Ibope. É uma coisa extraordinária. Você passa 
a ser objeto de desejo de compra. A Rede TV! tem qualidade de canais a cabo, mas audiência 
de TV aberta.  
 
E do ponto de vista do anunciante, qual é a vantagem? 
Qualificação do público, inovação e programação alternativa. O interessante é ter um público 
diferenciado, ideal para o produto que a marca quer atingir. Mais e mais anunciantes querem 
saber quem são os telespectadores que estão vendo a sua publicidade. Ou senão, você acaba 
dando um tiro de canhão.  



 
O volume de audiência é importante até que ponto?  
Não dá para ter uma TV aberta com audiência de TV a cabo. O volume é importante, mas 
especialmente tem de se pensar quem são esses telespectadores.  
 
Qual é a penetração da RedeTV!?  
Temos um share médio de audiência de 5% a 7% no horário nobre, chegando a 10% em 
alguns dias. 
 
Qual a posição no ranking das emissoras?  
Brigamos com a Band pela quarta posição, mas temos alguns programas que ultrapassam o 
SBT ou a Record, como o "Pânico na TV", "TV Fama" e o "Super Pop". No Carnaval, por 
exemplo, chegamos a ficar no segundo lugar, o que reforça a nossa tese de que programação 
alternativa dá certo. Fizemos uma transmissão com os bastidores do Carnaval no Rio, Recife e 
Salvador. Centenas de profissionais saíram às ruas para entrevistar famosos nos camarotes e 
festas. Foi uma alternativa para quem não curte assistir aos desfiles de escolas de samba.  
 
Qual foi o investimento da emissora na tecnologia digital? 
O investimento para a compra dos últimos equipamentos digitais foi perto de US$ 30 milhões, 
mas é muito importante dizer que desde sua origem a RedeTV! vem se estabelecendo com 
processos digitais. Da antena para dentro, a emissora já estava operando com tecnologia 
digital há mais de cinco anos. Não usávamos mais fitas para gravação, por exemplo. Nós 
estamos andando de Ferrari, BMW, e eles estão andando de carruagem.  
 
Novela ainda é o programa preferido do brasileiro? 
Quando trabalhei na Rede Globo, 25 anos atrás, novela dava 95 pontos de audiência, como foi 
o caso de "Roque Santeiro". Hoje, a média, é 40 pontos. "Estúpido Cupido", que foi uma 
novela das sete, chegou a atingir 82 pontos de audiência – hoje não passa de 20. Então, é 
óbvio que esse mercado está em decréscimo e se fragmentando. E cada vez mais sendo objeto 
de desejo de classes D e E. Isso porque os consumidores das classes A, B e C não têm mais 
tempo para ficar 180 dias assistindo à mesma coisa, no mesmo horário. As mulheres hoje 
trabalham fora.  
 
Isso quer dizer que a RedeTV! não terá novelas? 
Não é o nosso objeto de desejo. Absolutamente, não é. Acreditamos que jamais uma novela 
vai dar 80 pontos de audiência de novo. Acabou essa época. Além disso, custa muito caro para 
o anunciante veicular o seu comercial para atingir um público que não é exatamente 
interessante. Nos EUA, por exemplo, não há mais nenhuma novela em horário nobre. As TVs 
estão investindo em programas como reality shows, game shows, séries, minisséries e outros 
gêneros. Trata-se de uma evolução natural. A estratégia da Record (de copiar as novelas da 
TV Globo) é válida, afinal são 40 pontos de audiência. Mas o fato é que, somando a audiência 
das duas novelas, não se chega à metade do que dava 20 anos atrás.  
 
Quais as metas para 2008? E quais as novidades na grade de programação? 
Em 2008, a meta é chegar a 7% de share até o final do ano. Nós vamos continuar investindo 
pesado em tecnologia. Também vamos ter novos programas e os de sucesso vão receber mais 
investimentos. A RedeTV! é a televisão de opção no Brasil hoje. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 10 mar. 2007. p. 33. 


