
aralela aos grandes faturamentos, às cam-
panhas nacionais, aos investimentos per-
mitidos apenas para os grandes anuncian-

tes, uma outra realidade compõe, com força sig-
nificativa, o mercado de televisão: as emissoras
afiliadas, com sua programação local, seus proje-
tos e eventos especiais. Para os mercados locais,
regionalizados, trata-se de uma oportunidade de
aproveitamento de urna mídia com presença e
identidade consolidada. Para os grandes anun-
ciantes nacionais, uma maneira de otimizar a
verba de acordo com suas necessidades específi-
cas. Para as emissoras afiliadas, uma forma de
fazer valer suas parcerias com as redes nacionais.
E para as grandes redes, de mostrar na tela os
muitos brasis que compõem a realidade cultural,
econômica e esportiva de cada uma das regiões.



Assim, aquele mercado tradicional de varejo no
interior da Paraíba pode anunciar as ofertas de
urna promoção na TV, sem investir os valores
necessários para veicular seu anúncio nas tabelas
cheias de grandes anunciantes nacionais em pro-
gramas de rede. Este cliente poderá contar com
uma tabela de preço local de acordo com o
potencial de audiência da sua região.

Dos nove canais abertos de televisão, que jun-
tos cobrem quase a totalidade do território nacio-
nal, cinco estão comercialmente consolidados e
possuem intensa programação regional: Rede
Globo, SBT, Record, Bandeirantes e Rede TV. Uma
rede é composta por várias emissoras, sejam elas
próprias ou afiliadas, e para dar conta da demanda
das programações locais e captar recursos dos
anunciantes onde quer que ele? estejam, as dire-
torias de cada grupo traçam anualmente suas
programações locais com eventos regionais que
entrarão na comercialização das praças.

Por ser um país de dimensões continentais,
com hábitos e culturas muito diversificados, o
leque de opções regionais passa a ser o principal
atrativo de apelo comercial para as redes explo-
rarem. Desde torneios de futsal e demais cam-
peonatos esportivos no centro-oeste às gigan-
tescas festas juninas no nordeste e festas do
vinho pelo sul do país, todos esses aconteci-
mentos entram em algum momento no planeja-
mento das emissoras.

A hegemonia da TV Globo ainda permanece
inabalada na dianteira dos faturamentos de rede do
país. A estrutura segue os mesmos moldes desde
sua criação e expansão, nos anos 1970, e conta hoje
com 121 estações emissoras, distribuídas entre
filiadas diretas e afiliadas. Na Globo, as principais
estratégias de comercialização de praças locais são
definidas na Feira de Eventos, que este ano aconte-
ce em setembro, onde são apresentadas as estraté-

gias e valores de tabela do próximo ano para o
mercado publicitário (leia entrevista com Cláudia
Quaresma, na pág. 62)

A Rede Record conta hoje com 105 emissoras
em sua grade de negócios, cobrindo 98% do
território nacional. Internamente, a empresa não
diferencia entre filiadas e afiliadas por política
de negócios e todas seguem o mesmo padrão e
trabalham integradas. Segundo a assessoria da
rede, em São Paulo, a programação é totalmente
regionalizada. Um dos focos principais das
emissoras do grupo é o investimento em jorna-
lismo. A TV Candelária, por exemplo, afiliada de
Porto Velho, acabou de inaugurar um dos cen-
tros mais modernos de TV da região amazônica,
composto por dois estúdios e um grande audi-
tório. "Cada vez mais, estamos investindo no
jornalismo, justamente para acompanhar o cres-
cimento da Record", afirma o diretor geral da
emissora, Elton Leoni. A afiliada TV Paranaíba,
da região do triângulo mineiro, completou 30
anos em junho e também investe forte em pro-
gramas jornalísticos. Com grade de programação
local nova, com telejornais mais ágeis e com
equipe fortalecida e renovada, já contabiliza 51
municípios na região e, em relação aos anos
anteriores, projeta um crescimento de 130% na
sua cobertura local. Outro ponto forte da pro-
gramação da rede, o Projeto São João do Nordeste,
foca basicamente o mês de festas na cidade
Campina Grande, na Paraíba, que briga com a
cidade de Caruaru, em Pernambuco, pelo título
de maior São João do mundo.

De maneira geral, o forte das programações
locais fica encabeçado pelo telejornalismo.
Apresentar um jornal de rede precedido por um
jornal local é um formato que se consolida cada
vez mais, ano após ano, e impulsiona os projetos
locais das grandes redes. Todas as principais cida-
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des do país hoje contam com telejornalismo de
produção local, com a marca de sua parceira
nacional e com assuntos de relevância regional,
tabelas de valores próprios, clientes bastante seg-
mentados e de importância local.

O SBT tem hoje 104 emissoras, uma a menos
que dois anos atrás, sendo 95 afiliadas e Q filia-
das, contando com São Paulo, a cabeça de-rede.
Márcia Baeza, gerente comercial do SBT não fala
sobre números, mas afirma, com bases em esta-
tísticas absolutas de receita de mídia, que a
emissora apresenta ao mercado publicitário uma
programação tão bem consolidada e com tão boa
aceitação quanto as que o grupo Sílvio Santos
desenvolveu em mais de dez anos na exploração
deste mercado. Dos projetos locais de maior des-
taque na rede, as festas de São João no nordeste
são as que ganham mais representatividade:
"Tanto por vendas quanto em destaque. Esta
grande festa do nordeste funciona como um
Natal para eles. Cada mercado valoriza a sua tra-
dição, que varia de mercado para mercado. No
Maranhão, por exemplo, tem mais Bumba Meu
Boi e Boi Bumbá; se você vai para Natal e
Fortaleza, é mais quadrilha junina", explica Baeza.
Depois vêm as Micaretas, que também são bas-
tante exploradas na região nordeste, mas, pelo
seu caráter de carnaval fora de época, também
acontecem em todas as regiões, porém sem tanto
apelo comercial. "No Nordeste, se cai um gato ele
sai dançando", brinca Baeza. Depois, vem o espe-
táculo da Paixão de Cristo, em Belém.

Sobre novos projetos, o SBT, investe atual-
mente em ações de meio ambiente, concentrados
também no nordeste do país. O motivo que
explica tanto foco nessa região é basicamente de
integração cultural, como analisa a gerente
comercial do grupo: "O sul não é uma região
integrada como o nordeste. Em Santa Catarina,

por exemplo, eles são tradicionais em jogos
escolares, festas de outubro. Quando você vai
para o Rio Grande do Sul, é Farroupilha, Feira do
Livro, Festival de Gramado. No Paraná tem even-
tos muito pontuais", afirma.

O grupo Bandeirantes, assim como a Record,
vem registrando importante crescimento de audiên-
cia e também está bastante focado nas programa-
ções de festas regionais de suas parceiras em todo o
Brasil. O evento mais explorado e com maior renta-
bilidade da rede é o Projeto São João, abrangendo as
festas de junho nas principais capitais do nordeste.
Em segundo lugar, aparece o carnaval — o chamado
circuito Band Folia — que capta investimentos na
ordem de R$ 2 milhões em quatro grandes cotas de
patrocínio, fora o espaço de comercialização que as
praças locais têm o direito de oferecer em seus mer-
cados. São intensamente explorados os carnavais de
Salvador, com os blocos e principais trios elétricos
do país. Logo depois aparecem os eventos de inver-
no no Rio Grande do Sul, o Projeto Estação Inverno,
centralizado em Porto Alegre.

A Bandeirantes tem atualmente 62 emissoras em
sua grade de norte a sul, sendo 50 afiliadas e 12 pró-
prias, contando com a cabeça de rede Bandeirantes
São Paulo, cobrindo um total de 3.200 municípios
brasileiros, pouco mais de 82% de abrangência.

Mais nova de todas as redes comerciais do
país, a Rede TV vem crescendo aos poucos desde
seu lançamento, há pouco mais de nove anos. Em
1999, contava com apenas cinco emissoras afi-
liadas. Hoje, tem 40 em sua rede, cobrindo um
total de 3.500 municípios brasileiros, numa área
de 84% de abrangência nacional. A estrutura de
sua programação local adota o modelo regional
de total independência. Basicamente segue os
padrões das outras redes: no primeiro lugar em
investimentos locais está o jornalismo regional
das praças afiliadas. Depois, projetos culturais
como os de festas típicas espalhadas pelo país,
segundo informações da área comercial da emis-
sora em São Paulo.
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Text Box
Fonte: Imprensa, a. 21, n. 237, p. 66-68, agosto. 2008.




