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O mercado de TV aberta está em polvorosa. Basta observar a movimentação que tomou conta 
do setor na semana passada. Só para dar uma idéia, Globo e Record fizeram eventos 
pomposos para divulgar a programação de 2008, o que promete apimentar ainda mais a 
guerra por um setor que cresceu 8,67% em 2007 e alcançou faturamento publicitário de R$ 
11,2 bilhões, segundo o Projeto Inter-Meios. Para não perder espaço na festa, Band e SBT 
também preparam novidades.  
 
O pano de fundo por trás dessa efervescência é a guerra de mercado deflagrada entre a líder 
Globo e ascendente Record, que afirma que estar em busca do primeiro lugar de audiência. A 
briga está longe de um desfecho.  
 
É em meio a esse contexto que a TV Globo apresenta seus resultados financeiros. A emissora 
registrou um crescimento nominal de 10% em 2007, e projeta outros 8% para este ano. A 
receita líquida em 2007 de R$ 5, 7 bilhões. Já a receita da Globo Participações chegou a R$ 6,6 
bilhões. Com uma dívida a vencer é de R$ 1,2 bilhão, a empresa tem em caixa no momento 
R$ 1,7 bilhão.  
 
No que se refere à programação, a Globo aposta na tecnologia de alta definição (HD) para 
manter a liderança de audiência. Os programas A Grande Família e Dicas de um Sedutor 
estréiam em HD, além das Olimpíadas de Pequim, futebol, quadros do Fantástico e edições do 
Globo Repórter.  
 
Investimentos  
 
A emissora vai aplicar US$ 100 milhões neste ano em novas tecnologias, o que inclui TV 
digital. A companhia vai construir seis estúdios (quatro estão prontos), duplicar o espaço do 
Centro de Pós-produção do Projac e comprar uma nova unidade móvel para a transmissão de 
eventos e esportes. "A TV Digital representa o rejuvenescimento da TV brasileira", diz o 
diretor-geral da Globo, Octávio Florisbal.  
 
O diretor da Central Globo de Engenharia, Fernando Bittencourt, estima em dez anos o 
estabelecimento da HD no País. Ele observa que o lançamento da TV portátil, no mês de abril, 
e dos celulares com recepção de TV aberta devem agregar audiência à emissora, que pretende 
produzir conteúdo específico para celular.  
 
Florisbal informa que pesquisas indicam que 60% dos brasileiros têm interesse em gastar R$ 
1,5 mil em um novo celular que capte o sinal de TV aberta. Ele diz que a TV via celular tem 
potencial de atingir até 60 milhões de pessoas. "Isso vai explodir rapidamente no País", diz 
Florisbal.  
 
A Record não quer ficar atrás e anuncia a co-produção do reality show Ídolos, que foi exibido 
durante duas temporadas no SBT, com a FremantleMedia. "Na verdade, a opção de renovação 
do SBT expirou e a emissora não se manifestou, daí termos feito o acordo com a Record", diz a 
gerente nacional da FremantleMedia, Flávia da Matta. Procurado, o SBT não se pronunciou 
sobre o assunto. Amanhã, no entanto, o SBT reage e lançará o programa Novos Ídolos.  
 
A previsão é que a estréia de Ídolos na Record seja em agosto. "Acredito muito na marca. E, 
com a exibição do programa na Record, tenho certeza de que Ídolos será um verdadeiro 
sucesso", diz o diretor comercial da Record, Walter Zagari. Segundo ele, a expectativa de 
audiência é de "dois dígitos". Ele revela também que serão negociadas quatro cotas nacionais 
de patrocínios de R$ 19 milhões e uma regional de R$ 5 milhões, além de três ações de 
merchandising cotadas em R$ 250 mil.  
 
Ídolos terá um custo de produção de R$ 20 milhões. "O contrato é de um ano com opção de 
renovação", diz Flávia. A dinâmica é praticamente a mesma das edições anteriores.  
 



Zagari, que afirma que a emissora cresceu 43% - ele não revela faturamento no primeiro 
trimestre deste ano sobre igual período de 2007, diz que a Record quer se consolidar como a 
emissora de TV aberta dos reality shows. Isso porque os índices de audiência de programas do 
gênero na emissora, como Troca de Família e O Aprendiz, seriam satisfatórios. Aprendiz 5 O 
Sócio, aliás, estreará em 6 de maio. O programa mantém o mesmo formato da edição 
anterior. A novidade é o prêmio de R$ 2 milhões. Desse total, 50% serão investidos na 
Brainer’s, a incubadora de negócios de Roberto Justus, que continua no comando do 
programa.  
 
A Record prevê um faturamento de R$ 118 milhões para a quinta edição de O Aprendiz, 17% 
mais que em 2007. Foram quatro cotas de patrocínio no valor de R$ 20 milhões cada. Três 
delas já foram adquiridas pelos mesmos patrocinadores da última edição: HSBC, Fiat e Sky. Há 
também uma cota local, de R$ 2 milhões.  
 
Encontros  
 
A Band, por sua vez, estréia dia 8 de abril "É o Amor", programa da Endemol Globo exibido em 
mais de 20 países. "É um programa de relacionamento em geral, com encontros de pessoas 
que não se conhecem ou brigaram e querem se reconciliar", conta a gerente-geral da Endemol 
Globo, Carla Affonso. Dona das atrações BBB e Dança dos Famosos, exibidos na Globo, a 
Endemol vai veicular outros três projetos na Globo neste ano. 
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