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A importância dos meios de 
comunicação de massa — como 
rádio e TV aberta — para a apre
sentação dos candidatos e suas 
propostas de governo para grande 
parte da população é ponto pacífi
co. Função social à parte, o horá
rio eleitoral gratuito gera impacto 
negativo nos negócios das empre
sas de mídia, principalmente na 
audiência e, conseqüentemente, 
nas vendas de publicidade. De 
acordo com os veículos, o tempo 
ocupado pela propaganda política 
gera uma diminuição de até 15% 
no faturamento.

“Sabemos da nossa importân
cia nessa causa social e que temos 
de cumprir a legislação como dever 
cívico. A questão da obrigatorie
dade é menos importante que a 
necessidade do seu cumprimento 
nos horários e durações predeter
minados pelo Tribunal Regional 
Eleitoral. As redes poderiam cum
prir suas obrigações sem compro
meter o horário dos programas 
mais importantes, especialmente 

no horário nobre. Isso desagrada 
e confunde o telespectador e se 
reflete na audiência”, diz Henri
que Casciato, diretor nacional de 
comercialização do SBT.

Nas contas do executivo, as 
emissoras disponibilizam uma 
hora e 40 minutos por dia para 
a propaganda política, entre 
horário corrido e fracionado em 

comerciais de partidos e candi
datos, além do espaço cedido 
ao Tribunal Superior Eleitoral 
para incentivar a população a 
votar bem. “Esse é o tempo de 
entretenimento que perdemos. 
Para não prejudicar ainda mais 
nossos telespectadores, diminuí
mos também nossos intervalos 
comerciais”, complementa.

Alguns anunciantes chegam 
a postergar lançamentos de 
produtos ou campanhas nesses 
períodos em que a audiência é 
prejudicada, contribuindo ainda 
mais para a diminuição do fatu
ramento. “Com a eleição, temos 
uma queda no faturamento. 
Perdemos muito espaço e temos 
de fazer vendas qualificadas”, 

aponta Cláudio Bianchini, di
retor comercial da Band Minas 
Gerais. A emissora, assim como a 
cabeça de rede, tem tradição de 
realizar debates no Estado.

Quedas cíclicas
A cada dois anos, as pró

prias emissoras têm de rever 
suas estratégias para que o 
impacto negativo causado pelo 
tempo ocupado por candida
tos aos cargos públicos seja o 
menor possível. Os problemas 
enfrentados pelas rádios e TVs 
começam com a diminuição de 
espaços na grade, que poderiam 
ser comercializados. “Flights de 
campanha e ações pontuais de
saparecem nos meses próximos 
às eleições. E, diferentemente 
de outros meios, o rádio e a TV 
não têm como compensar essa 
perda esticando a programação”, 
afirma Márcio Lino Gonçalves, 
diretor comercial e de marketing 
da Rádio Eldorado, ao sugerir 
formas de divulgação dos candi

Ruim para a audiência
Propaganda eleitoral altera grade e afeta o desempenho publicitário do rádio e da TV aberta
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datos que amenizem as perdas. 
“Não precisa transmitir tudo 
de uma vez. Há maneiras mais 
inteligentes que poderiam ser 
incorporadas pela programação 
das emissoras, como entrevistas 
e programas de discussão das 
propostas”, diz.

Além de restringir o espaço 
comercial, as emissoras são obri-
gadas a modificar a programação 
para veicular a propaganda elei-
toral. Os dois horários definidos 
pela legislação — das 7h às 7h30 e 
entre 12h e 12h30 — são conside-
rados “nobres” para o meio. “São 
dois momentos de pico em nossa 
audiência. No início da manhã 
temos a primeira edição do jornal, 
com as principais notícias do dia, 
e depois o programa de esportes, 
nosso principal produto. O espaço 
ocupado pelo horário eleitoral nos 
obriga a diminuir o tempo dessas 
atrações, e isso reduz os contratos 
publicitários”, comenta Carlos 
Rubens Doné, diretor de mercado 
da Rede Itatiaia de rádio.

Críticas à legislação
Na avaliação das empresas de 

mídia, os problemas causados pela 
propaganda eleitoral já começam 

na própria obrigação de transmiti-
la, conforme consta da legislação 
que rege o período. “Quando é 
uma coisa imposta já é ruim, pois 
não temos saída”, reclama o diretor 
da Rádio Eldorado. Já André Luiz 
Costa, diretor de jornalismo da 
BandNews FM, vai além. “Obri-
gatoriedade, obviamente, não 
combina com democracia. Uma 
cobertura jornalística indepen-
dente tem valor muito maior para 
a informação do eleitor do que o 
horário eleitoral”, argumenta.

Por ceder esse espaço da 
programação para uma questão 
relevante para o País, os veículos 
recebem compensação tributária 
por parte dos órgãos públicos. 
Mas, de acordo com as emisso-
ras, essa “ajuda” não equilibra 
as perdas que têm no período. 
“Já é alguma coisa, desde que 
se tenha resultado fiscal para 
ser abatido”, afirma Casciato. 
Para o diretor de jornalismo da 
BandNews FM, os danos não 
ficam apenas na parte financeira. 
“Há uma perda editorial e insti-
tucional que não é compensada, 
pois o veículo deixa de exercer 
seu papel essencial de informar 
e entreter a sociedade.”

As eleições já foram uma 
época de ouro para as produto-
ras. Mas o endurecimento das 
regras que o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) vem impondo, 
mais os escândalos sobre caixa 
dois de campanha e as inúmeras 
histórias de calotes sofridos por 
políticos que não honram seus 
compromissos têm feito com 
que os profissionais de produção 
avaliem com cautela os convites 
recebidos. Soma-se a isso tudo o 
fato de os equipamentos estarem 
mais acessíveis, e o mercado 
publicitário, bastante aquecido, 
diminuindo a atratividade que as 
eleições sempre representaram.

Marcelo Maia, cineasta e so-
brinho do prefeito carioca César 
Maia, trabalha produzindo mate-
rial audiovisual em eleições desde 
1994. Neste ano, fará a campanha 
de Solange Amaral, candidata 
à sucessão de César. Marcelo, 
que não atua no meio publicitá-
rio, reconhece que os recursos 
para as campanhas estão muito 
abaixo do que em eleições passa-
das, por conta das restrições ao 
audiovisual e a proibição do uso 
de mídia exterior, que reduziu as 
verbas de produção gráfica. “Até 
concordo com essas regras, mas 
elas causaram um impacto no 
período eleitoral”, avalia. 

Por outro lado, a internet se 
tornou um novo caminho para 
viabilizar campanhas de menor 
custo. “A tecnologia está real-
mente contribuindo para dimi-
nuir os gastos”, reconhece Mar-
celo Maia. Para ele, só quando 
for aprovado o financiamento 
público das campanhas é que o 
mercado terá condições de se 
estabilizar novamente.

Francisco Oliveira, sócio-di-
retor da Super Nova, junto com 
Carlos Colonnesi, afirma que 
sua empresa só cogita retornar 
ao trabalho em eleições após 
se criada uma regulamentação 
para a atividade. Sem citar o 
nome do político, nem de seu 
partido, Oliveira diz que há 
quatro anos tem um processo 
movido para cobrar uma dívida 
de R$ 400 mil. “O partido assu-
miu a dívida após a eleição e até 
hoje não pagou”, conta. 

Na sua opinião, a impunidade 
da inadimplência de políticos com 
seus fornecedores decorre justa-
mente da falta de leis como as que 
exigem licitações públicas para a 
contratação de agências de publi-
cidade para a prestação de serviços 
a órgãos de governo. “Com isso, a 
agência contrata a produtora por 
indicação do político”, critica. 

Oliveira acredita ser muito 
difícil hoje as produtoras de 
primeira linha serem bem-suce-

didas no mercado publicitário 
dividindo esforços em períodos 
eleitorais. “As principais não 
topam fazer isso”, afirma. Sobre 
o aquecimento do mercado publi-
citário, ele acredita que decorre 
muito mais das novas oportunida-
des que surgiram com o aumento 
da demanda por conteúdo au-
diovisual. “As disciplinas que as 
produtoras precisam dominar é 
que se multiplicaram”, afirma.

Luiz Leitão, sócio-diretor da 
Caradecão, diz que os calotes  
acontecem, mas garante que com 
sua produtora ocorreram apenas 

atrasos. “É preciso muito jogo de 
cintura para lidar com essa situação 
e o cuidado de saber com quem se 
está lidando. Pela imprensa dá para 
saber quem arrecadou dinheiro e, 
assim, minimizar riscos.” 

O negócio eleição não vira mais 
a cabeça das produtoras, como há 
15 anos, conta Leitão. “Sem tantas 
restrições, havia mais dinheiro.” 
Mesmo com verbas mais curtas 
do que em outros tempos, ele 
acredita que as eleições continuam 
sendo uma grande oportunidade 
para as produtoras com escassez 
de negócios. “É melhor se garantir 
com três meses de boa remune-
ração do que ficar esperando um 
filme entrar”, conclui.

Robert Galbraith

Falta de regulamentação e risco  
de calote inibem produtoras

Oliveira: inadimplência fica impune

Leitão: melhor garantir remuneração

Reflexos positivos para 
a TV por assinatura

Se de um lado as emis-
soras abertas de rádio e TV 
sentem no bolso a diminuição 
da audiência, do outro os ca-
nais de TV por assinatura têm 
no horário eleitoral gratuito 
uma oportunidade de negó-
cio. “Existe, sim, aumento 
de audiência no período. 
Nas eleições majoritárias de 
2006 o incremento de audi-
ência dos nossos canais nos 
horários de 13h a 13h50 e de 
20h30 a 21h20 foi de 88%”, 
diz Marcelo Pacheco, diretor 
comercial da Disney & ESPN 
Media Networks.

A empresa espera, pelo 
menos, repetir esse cresci-
mento no pleito deste ano e 
criou um pacote comercial de 
oportunidade para o período, 
que inclui os canais ESPN e 
ESPN Brasil. As cotas con-
templam 285 inserções em 
cada um dos dois canais entre 
os dias 19 de agosto e 2 de 
outubro e 13 e 24 de outu-
bro. “Serão no máximo duas 
cotas, até porque já temos os 
anunciantes desses horários”, 
explica Pacheco.

Segundo Rafael Davini, 
vice-presidente de vendas 
publicitárias e marketing da 
Turner International do Brasil 
e de Miami, existe uma clara 
tendência de aumento da 
audiência durante o processo 
eleitoral porque os assinantes, 

não sendo obrigados a assistir 
ao programa eleitoral, têm a 
opção de escolher entre a va-
riedade de canais disponíveis. 
“Do lado publicitário, vários 
canais colocarão à disposi-
ção pacotes comerciais mais 
atrativos em função da maior 
audiência potencial que atin-
gem”, adianta. 

Isso não é amplamente di-
vulgado, reconhece Davini, para 
evitar a criação de polêmica com 
eventuais opositores à TV paga, 
que não carrega a obrigação de 
exibir a propaganda eleitoral, 
em função de se tratar de um 
serviço pago, não de concessão 
governamental.

“A Turner colocou à dispo-
sição do mercado propostas 
para falar com este público 
que tem a opção e a liberdade 
de escolher o que quer ver. 
Mas o aumento de fatura-
mento que se pode obter 
está limitado ao período que 
coincide com a programação 
eleitoral, o que se traduz 
em um ou dois breaks em 
30 minutos, dependendo do 
canal”, finaliza. A empresa 
disponibilizou quatro cotas de 
patrocínio, que podem che-
gar a 225 inserções em dois 
meses, sendo 45 em cada um 
dos cinco canais da Turner: 
TNT, CNNi, CNNe, Cartoon 
Network e Boomerang.

Fernando Murad
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