
MERCADO NAS PRAÇAS
POR FABRICIO TEIXEIRA

ão se pode desprezar que em cada cidade
média ou pequena, o mercado da praça é
um dos pontos importantes de referência

local. Para as grandes redes de televisão, a metá-
fora se aplica. Em cada uma das praças regio-
nais, o mercado local representa não somente
uma possibilidade fortalecida e consolidada de
faturamento publicitário, como também um elo
de relacionamento com as cabeças de rede.
Cláudia Quaresma, como diretora da Central
Globo de afiliadas e licenciamento, reconhece a
importância desses mercados locais e explica ao
Mapa da Mídia as relações, tanto do ponto de
vista comercial como de conteúdo, entre as
operações regionais e nacional. No próximo
mês, acontece em São Paulo a Feira de Eventos
e Projetos Regionais, o mais importante encon-
tro das afiliadas da Rede Globo, quando são
apresentados os projetos especiais para o próxi-
mo ano. Trata-se de uma oportunidade para que
o mercado publicitário encontre, nas praças
regionais, produtos e público que possam ala-
vancar os resultados.



IMPRENSA - QUANTAS AFILIADAS A REDE GLOBO TEM
HOJE EM SUA GRADE COMERCIAL?
Cláudia Quaresma — A nossa rede é composta
por 121 emissoras. Destas, cinco são emissoras
Globo e 116 são afiliadas. A Rede Globo alcança
atualmente 99,50% dos telespectadores poten-
ciais, praticamente toda a população brasileira.
As afiliadas levam para a casa de cada telespec-
tador a programação de rede, somada à progra-
mação local, que privilegia as notícias da região
e valoriza a cultura, os talentos e os interesses
de cada localidade. Das 116 afiliadas, 30 estão na
região sudeste; 26, no sul; 23, no nordeste; 26,
no norte e 16, na região centro-oeste.

COMO FUNCIONA A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PROJETOS

LOCAIS DAS AFILIADAS COM OS PROJETOS DA REDE

NACIONAL?

As emissoras afiliadas dedicam até 13 horas sema-
nais para levar notícia e entretenimento ao público
de sua localidade. A maior produção é a jornalística,
com um pouco mais de 58 mil horas por ano, mas
há cerca de outros 90 programas locais, em 12 gêne-
ros diferentes (entrevista, culinário, educativo, rural,
saúde, show, esporte e turismo), somando mais de
17 mil horas de exibição. São cerca de 600 equipes
de reportagem nas afiliadas, com mais de 3 mil
profissionais. Além de toda a programação, os prin-
cipais eventos locais são produzidos e transmitidos
pelas emissoras: o São João, o Carnaval e as
Micaretas no Nordeste, o Círio de Nazaré em
Belém, as Copas de Futsal e os Rodeios no interior
de São Paulo, o Planeta Atlântida no Sul e tantos
outros festivais, eventos esportivos e concursos,
considerados pelo mercado oportunidades únicas
de mídia e de associação de marca. A maior parte
desses eventos é apresentada ao mercado publicitá-
rio na época da Feira de Eventos e Projetos Regionais,
que este ano, em sua 12a edição, acontecerá dias 15
e 16 de setembro, em São Paulo.

QUAL É, BASICAMENTE, O PERFIL DOS CLIENTES DAS

AFILIADAS?

As afiliadas da TV Globo são capazes de atender
a mercados de todos os tamanhos e aos mais
diversos segmentos. Atualmente, cerca de 45 mil
clientes investem em TV por meio de nossas
afiliadas, a cada ano. A grande capilaridade da
rede de afiliadas da TV Globo permite também
aos pequenos e médios clientes a possibilidade
de anunciarem, incluindo-os entre grandes mar-
cas e projetos, valorizando assim toda a economia
local. O setor de serviços e de varejo são os prin-

cipais anunciantes nos mercados locais: hiper e
supermercados, revendedores automotivos,
magazines e lojas de departamento e escolas.

DE QUE MANEIRA OS MERCADOS LOCAIS IMPRIMEM AO
SEU FUNCIONAMENTO CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS?
POR EXEMPLO, QUE TIPO DE CLIENTE HÁ NO SUL QUE
NÃO SE ENCONTRA NO NORDESTE?
Os clientes variam de acordo com o tamanho dos
mercados. De qualquer forma, em todas as regiões
do país temos os maiores clientes nos principais
centros urbanos ou nas regiões mais industrializa-
das. Existem peculiaridades sim, mais em função da
vocação do estado ou município, por exemplo, regi-
ões onde o agronegócio é mais presente. A progra-
mação local reflete isto: são 23 programas dedicados
ao interesse do homem do campo e ao desenvolvi-
mento agrícola, que trazem matérias produzidas
para discutir os problemas e mostrar iniciativas e
projetos que servem de exemplo na agricultura, na
pecuária e no agronegócio de maneira geral.

QUAL O PERCENTUAL DE FATURAMENTO MÉDIO QUE

AS AFILIADAS PROPORCIONAM HOJE NA REDE NACIO-

NAL DA GLOBO?

A afiliada pode vender todo e qualquer progra-
ma da grade local ou nacional dentro da sua área
de cobertura. A comercialização é definida con-
siderando o potencial econômico da área de
atuação de cada emissora. O trabalho das equi-
pes comerciais das afiliadas junto a pequenas e
médias empresas de suas regiões cria um grande
celeiro de novos anunciantes.

COMO SE DÁ A INTEGRAÇÃO DAS AFILIADAS, TENDO EM
VISTA OS PROCEDIMENTOS DE PRODUÇÃO, O CHAMADO
"PADRÃO GLOBO DE QUALIDADE"? ,
Cada emissora da rede, independente do tama-
nho, tem como objetivo buscar e seguir o padrão
de qualidade da Globo, tanto no atendimento ao
telespectador, quanto ao anunciante, porém com
a cor e sotaque locais — compromisso este que
rege nossa relação de afiliação. Este padrão de
qualidade deve se refletir em todas as dimen-
sões: na programação, no jornalismo local, na
qualidade do sinal em toda a área de cobertura
da emissora, nas suas relações comerciais com
as agências e anunciantes, na identificação de
oportunidades, na sua relação com a comunida-
de, seja através da prestação de serviço dos tele-
jornais, do apoio a projetos sociais da rede,
desenvolvimento de ações de iniciativa própria
ou de outras instituições locais.



E N T R E V I S T A

NO PLANEJAMENTO ENTRE REDE E AFILIADAS FICA
ESTABELECIDA A PARTE COM QUE CADA AFILIADA VAI
CONTRIBUIR EM TERMOS DE PROJETO OU ESSA PAUTA
SURGE DE MOMENTO, DE ACORDO COM A DINÂMICA
DE CADA REGIÃO?
O importante é levar ao telespectador a melhor
programação. Dentro desse princípio, as afiliadas
atuam conforme a dinâmica de cada região. Em
projetos que envolvem apenas uma afiliada, a ges-
tão é local. Existem também os projetos regionais,
como é o caso do São João do Nordeste, que envol-
ve diversas afiliadas e a TV Globo Recife. A parce-
ria fez com que o projeto ganhasse destaque nacio-
nal e, por isso, atraísse grandes anunciantes, além
dos tradicionais parceiros da região. Projetos
nacionais, desenvolvidos pela TV Globo, além de
oferecerem oportunidades para grandes clientes,
possibilitam aos anunciantes das afiliadas partici-
parem com a aquisição de cotas locais. Dão visibi-
lidade nacional inclusive para etapas locais.

EM RELAÇÃO A PROJETOS ESPECIAIS, OS QUE MAIS MOVI-
MENTAM RECURSOS SÃO OS LIGADOS A ESPORTES, CUL-
TURA OU AÇÕES SOCIAIS?
Ao todo, em 2007,108 projetos foram apresentados
na Feira de Eventos. Desses, os eventos culturais e
folclóricos representaram 29%, os projetos esporti-
vos 21% e os Sociais/Comunitários 14%. Tiveram
destaque também, com 11% cada, os projetos de
Inverno/Festas Juninas e Verão.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA FEIRA DE EVENTOS PARA O
SETOR DE AFILIADAS DA REDE GLOBO?
A Feira de Eventos e Projetos Regionais é um espa-
ço muito importante para a realização de negócios e
o desenvolvimento de idéias. É uma oportunidade
diferenciada de encontro do mercado publicitário e
clientes do mercado nacional com os representan-
tesjie nossas afiliadas, uma aproximação importan-
te daqueles que conhecem seu mercado de perto
com clientes que querem divulgar seus serviços e
produtos com eficiência. No encontro, muitos pro-
jetos são comercializados, mas, além disso, várias
outras idéias, de novos projetos inclusive, são cria-
das a partir deste conhecimento gerado pela Feira.

NO MUNDO GLOBALIZADO TEM-SE QUE QUANTO MAIS
LOCAL, MAIS GLOBAL AO MESMO TEMPO. NO CASO DAS
PROGRAMAÇÕES DE TV REGIONAL, ESSA LÓGICA SE APLI-
CA TAMBÉM? QUANTO MAIS PROGRAMAÇÃO E PROJETOS
LOCAIS, MAIS GLOBALIZADA FICA UMA GRADE DE REDE?
No caso da Rede Globo, o local e o nacional estão
mesclados quase que todo o tempo. A participação

intensa das afiliadas na programação da rede é uma
prova disso. Juntas, as 116 afiliadas produzem mais
de 1.200 matérias por mês para os telejornais
nacionais da TV Globo. Quem assiste ao "Jornal
Nacional", o "Bom Dia Brasil", o "Jornal Hoje" e o
''jornal da Globo" percebe isso ao ver repórteres de
todos os cantos do Brasil trazendo as notícias que
interessam ao país. A participação, no entanto, não
se restringe ao jornalismo; as afiliadas contribuem
também com outros programas da grade como o
"Domingão do Faustão", "Mais Você" e "Caldeirão
do Huck", entre outros, produzindo quadros, iden-
tificando personagens e sugerindo pautas. Na pro-
dução local, complementarmente o que vemos
espelhado é a valorização do conteúdo local e regio-
nal, presente na grade da totalidade das emissoras.
Os programas de entrevista, as revistas eletrônicas,
o turismo que realça as belezas de cada região, o
espaço para o esporte, times e atletas locais, além da
prestação de serviços do jornalismo comunitário,
abrem espaço para que o telespectador se identifi-
que e se reconheça nesta televisão.

NO CENÁRIO ATUAL, QUAIS AS EXPECTATIVAS SOBRE
CRESCIMENTO DE REDE E AFILIADAS?
As emissoras afiliadas pertencem a 28 grupos
empresariais em todo o país, completamente inde-
pendentes. Assim, cada acionista, junto com seus
gestores de área, estabelece a meta de crescimento
para as emissoras de seu grupo. A TV Globo apoia
as empresas, compartilhando com elas uma análise
sobre o ambiente externo — conjuntura econômica,
cenário institucional, evolução do setor e previsão
de crescimento do mercado — e sobre ambiente
interno — nossos objetivos estratégicos, o plano de
investimentos em tecnologia, em recursos huma-
nos e a agenda de temas prioritários para o período.
A estas informações, cada grupo empresarial agrega
sua avaliação sobre o cenário e mercado regional:
movimentação de empresas, crescimento setorial e
compartilha a previsão final com a TV Globo.

PARA O FUTURO, DISCUTE-SE ESPAÇO PARA AS PRO-
GRAMAÇÕES FICAREM CADA VEZ MAIS REGIONALIZA-
DAS OU ISSO É ALGO QUE CADA MERCADO E CADA
REGIÃO DEVE PERCEBER PELO COMPORTAMENTO LOCAL
DE SUA AUDIÊNCIA E ANUNCIANTES?
A Globo trabalha para atender as necessidades e
interesses relativos a entretenimento, educação
e informação do telespectador brasileiro, mas
qualquer movimento será sempre proposto con-
siderando as peculiaridades e interesses de cada
região do nosso país.
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