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Ele é uma espécie de bíblia 
dos mídias do mercado. O Ma-
nual de Práticas Comerciais 
da Rede Globo dita as regras 
do que pode e não pode ser 
feito nos filmes publicitários 
veiculados nos breaks da maior 
emissora do País. A publicação 
foi criada no início dos anos 70 
e é revista e atualizada periodi-
camente. Em geral, o manual é 
tido como um instrumento em 
prol da qualidade do setor. Mas 
algumas de suas cláusulas são 
consideradas pouco flexíveis e 
acabam por impedir a veicula-
ção de peças publicitárias na 
programação global. 

Desde outubro, há pelo me-
nos dois exemplos de comerciais 
que tiveram sua veiculação 
vetada na emissora. O primeiro 
foi o caso do iPhone, produto 
comercializado pelas operadoras 
Claro e Vivo, que incidiu em uma 
cláusula referente a comerciais 
de indústria. De acordo com 
ela, “a comunicação da indústria 
(seja ela institucional, de produ-
tos ou serviços) não poderá citar 
seu representante no atacado/
varejo”. Logo depois, foi a vez 
do Livre, serviço da Embratel 
que patrocina o aniversário dos 
supermercados Extra, ter a pu-
blicidade proibida por questão 
de multiplicidade de marcas. 
Neste caso, a solução encontra-
da para o comercial ser exibido 
pela Rede Globo foi a retirada do 
logo da Embratel — e a campa-
nha durou de 29 de outubro a 22 
de novembro. 

Comercial múltiplo, seguindo 
o texto do manual, “é aquele 
que proporciona, em áudio e/ou 
vídeo, proveitos publicitários em 
favor de mais de um anunciante, 
marca, produto ou serviço”. De-
pendendo do caso, ele pode ser 
veiculado, desde que se pague 
um valor superior (em média, 
30% do preço tradicional). Por 
exemplo, uma agência de publi-
cidade que assinar um de seus 
trabalhos terá de desembolsar 
um dinheiro extra. Eventual-
mente, porém, como ocorreu 
com o Livre, nem isso adianta 
e ocorre uma proibição clara à 
exibição da peça na Globo.

Para o varejo, no entanto, 
existe uma regra própria que 
permite que as empresas do 
setor veiculem suas ofertas. Isso 
“desde que a alusão ao produto, 
serviço, marca ou empresa não 
contenha os apelos publicitários 
do fabricante, prestador de ser-
viço em áudio e/ou vídeo”.

Regras claras na TV
Manual de Práticas Comerciais da Rede Globo dita regras de veiculação na emissora
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Os atores Sérgio Abreu e Tainá Müller, protagonistas da trama:  investimento de R$ 200 mil por capítulo

Os recentes vetos levantam 
uma questão simples: em um 
mundo globalizado, em que mar-
cas se unem e novos formatos de 
negócio são firmados, a noção do 
que é varejo, por exemplo, já não 
deveria ser mais ampla? Contra 
ou a favor, os profissionais do 
mercado preferem não se ma-
nifestar de forma aberta. Afinal, 
muitos acham que não cabe 
opinar sobre a política comercial 
de empresa da esfera privada. 
Também quem a defende não 
se manifesta, acreditando o 
mercado também é livre para se 
adequar às exigências ou não.

“O objetivo do manual é 
zelar pela seriedade e o res-
peito no serviço prestado ao 
telespectador e ao mercado 
publicitário — o que inclui a 
qualidade de exibição e a efi-
ciência do intervalo comercial. 
No caso de haver dúvidas con-
ceituais, essas são analisadas 
pela nossa equipe comercial 
e sua direção”, explica Wiliam 
Haas, diretor geral de comercia-
lização da Rede Globo.

Venda incancelável
O artigo 1.1 do manual da Glo-

bo é um dos que mais chamam a 

atenção da indústria. Ele salienta 
que toda comercialização com a 
emissora é realizada sob a condi-
ção de não-cancelamento. 

Essa pouca maleabilidade 
poderia se tornar especialmente 
desconfortável diante de cenário 
econômico nebuloso, como tem 
sido considerado por muitos o 
atual momento global, o qual 
faz com que alguns anunciantes 
prefiram repensar investimen-
tos a médio ou longo prazo. “A 
incancelabilidade visa o plane-
jamento adequado da duração 

e ocupação dos intervalos e foi 
instituída com objetivo de prote-
ger a atividade de comunicação, 
garantindo a qualidade da entre-
ga e a exibição dos comerciais 
de todos os anunciantes inde-
pendentemente do setor a que 
pertence ou do tamanho da sua 
verba”, justifica Willy Haas.

Concorrência
As emissoras Record e SBT 

também têm seus respectivos 
manuais. Em ambas, a compra 
pode ser cancelada, desde que 

Pontos polêmicos do manual da Globo
• Compra incancelável
Na Globo, um espaço comprado no break não pode ser cancelado. Na 
Record e no SBT, a regra diz que isso pode ser feito desde que com 30 
dias de antecedência.

• Comerciais múltiplos
São os que divulgam mais de um anunciante, marca, produto ou serviço. 
Em média, paga-se 30% a mais nestes casos. Mas há comerciais que 
chegam a ter a veiculação vetada.

• Comerciais da indústria
A comunicação da indústria não pode citar seu representante no 
atacado/varejo.

• Atores e atrizes
Eles podem participar de um comercial desde que não nos intervalos 
dos programas nos quais atuam. Também não podem fazer referência 
aos seus personagens.

com um mês de antecedência. 
“O manual existe há cinco anos 
e é revisto anualmente”, conta 
Walter Zagari, vice-presidente 
comercial da Record. Segundo 
ele, existe flexibilidade para 
negociar  com as agências 
tanto o cancelamento quanto 
a substituição de peças, uma 
vez que os prazos estipulados 
sejam cumpridos.

Já Manoel Mauger, diretor 
de marketing do SBT, ressalta 
que o documento da emissora 
é “importantíssimo para regular 
atividades no mercado”, inclusi-
ve porque o sistema opera com 
112 emissoras. De acordo com 
Mauger, as regras, dependendo 
da situação, podem ser maleá-
veis. Ele diz que não se lembra 
de ter havido algum caso de veto 
à veiculação de peça publicitária 
na rede e destaca a necessida-
de da cláusula que se refere 
aos comerciais múltiplos. “No 
passado, ela surgiu para proibir 
abusos”, conta. “Hoje, agências 
e anunciantes já a absorveram 
de tal forma que, quando é ne-
cessário fazer um comercial, ele 
já nasce prevendo o pagamento 
da multiplicidade.”

A percepção entre fontes 
consultadas pela reportagem 
de que SBT, Record e outras 
emissoras são mais abertas em 
termos de negociação. A Globo, 
no entanto, é tida como refe-
rência em termos de qualidade 
do intervalo comercial, já que 
dificilmente se vê no mesmo 
break inserção de produtos 
concorrentes, e a emissora é 
bem rígida em relação à defesa 
do consumidor.

Depois de nove anos rea-
lizando apenas adaptações nacio-
nais de tramas latinas via Televisa, 
o SBT anunciou oficialmente, na 
semana passada, a revitalização 
de seu núcleo de teledramaturgia. 
O primeiro produto dessa nova in-
vestida é a novela Revelação, com 
estréia no dia 8, às 23h30.

Pela primeira vez atuando 
como autora, Íris Abravanel, es-
posa do empresário Silvio Santos, 
viu nessa iniciativa a oportunidade 
de auxiliar o marido na retomada 
de uma área que estava relegada 
ao segundo plano na emissora. “A 
cidade cenográfica estava pratica-
mente se decompondo. Nós trou-
xemos vida para esse ambiente e 
queremos erguer definitivamente 
a bandeira da teledramaturgia 
dentro do SBT”, planeja Íris.

A trama terá um total de 164 ca-
pítulos, com um custo médio de R$ 
200 mil cada. Além das gravações 
na cidade cenográfica do complexo 
da Anhangüera, o folhetim também 
terá cenas captadas em Madri, Lis-
boa e Campinas. Revelação contará 

Revelação ressuscita produção de novelas no SBT

com a direção de dramaturgia de 
David Grimberg e com o apoio de 
uma equipe de autores, supervisio-
nados por Yves Dumont.

A diretoria comercial da emis-
sora elaborou para a novela um 
plano comercial que compreen-
de a negociação de três cotas 
de patrocínio, sendo duas delas 
nacionais (no valor médio de R$ 
8 milhões) e uma local (de R$ 2 
milhões). Apesar disso, como já 

ocorreu com outros lançamentos 
do SBT, há grandes chances de Re-
velação entrar no ar sem nenhum 
patrocinador confirmado.

De acordo com o diretor 
nacional de vendas da emissora, 
Henrique Casciato, como nenhu-
ma das cotas foi comercializada 
até o momento, há a possibilida-
de de a novela estrear sem inter-
valos comerciais, tal qual ocorreu 
com Pantanal. “A dimensão dos 

blocos comerciais e as expecta-
tivas de audiência só poderão ser 
avaliadas com o tempo”, acredita 
o executivo.

A diretoria da novela afirma 
que não vê problemas em ocupar 
um horário próximo ao início da 
madrugada. “Hoje as pessoas já 
têm hábitos diferentes. Ninguém 
dorme tão cedo. Não vejo proble-
mas em entrar no ar mais tarde”, 
acredita Íris.
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