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TV segue na rota  
do crescimento
Emissoras comemoram a alta do faturamento  
publicitário, apesar da crise 
Paula Ganem

Eleições, Olimpíada (ver 
box) e inovações nas grades das 
emissoras de TV foram alguns 
dos fatores que levaram o setor a 
bons resultados em 2008. O con-
turbado cenário internacional 
ainda não causou interferência 
na telinha. “As nossas projeções 
para 2008 indicam um cresci-
mento do mercado publicitário 
entre 11% e 12%. As perspecti-
vas para o fim do ano são muito 
boas, sem nenhuma influência da 
crise internacional”, afirma Willy 
Haas, diretor geral de comercia-
lização da Rede Globo. A Globo 
não divulga dados de faturamen-
to, mas a expectativa do merca-
do é de que a empresa registre 
receita entre R$ 7 bilhões e R$ 
8 bilhões neste exercício.

Já a Record anuncia expansão 
de 30% no ano, índice impul-
sionado pelas novelas, linha de 
shows e grade jornalística. Seu 
faturamento deve chegar a R$ 
1,780 bilhão. Entre os setores 
que registraram aumento de 
investimento publicitário, Walter 
Zagari, vice-presidente comercial 
da Record, destaca a construção 
civil, seguida por serviços, varejo, 
financeiro, automobilismo e go-
verno. “A crise até pode penalizar 
a Record, mas não é nada que 
comprometa os resultados já 
alcançados”, complementa. 

A emissora e o SBT prota-
gonizaram uma bela briga pela 
vice-liderança de audiência em 
2008, com ultrapassagens de 
ambos os lados dependendo de 
faixa horária e de método de 
análise. Com aumento de 13% 
no seu faturamento publicitário, 
a empresa de Silvio Santos se 
destacou pela reapresentação 
da novela Pantanal e por pro-
gramas como Domingo Legal, 
com Gugu Liberato, e Sábado 
Animado, com a participação da 
menina-prodígio Maisa. Quanto à 
crise, Henrique Casciato, diretor 
nacional de vendas do SBT, é oti-
mista. “Por enquanto, nenhum 
anunciante deu indício de que 
vai investir menos”, diz.

O fator CQC
Aumento de 30% no fatura-

mento é relatado por Marcelo 
Mainardi, diretor executivo 
comercial da Band. Segundo o 
executivo, inovações como os 

fechar o ano com crescimento de 
35%. E a expectativa é de que a 
crise até dê uma forcinha a mais 
para a emissora. “Com um investi-
mento equivalente a um comercial 
no horário nobre da emissora líder 
pode-se fazer uma grande freqüên-
cia na cobertura da Rede TV. Com a 
crise, cada vez mais os anunciantes 
pensam no retorno sobre investi-
mento”, frisa Fragali.

Para a TV por assinatura, 
um dos grandes progressos do 
ano diz respeito à ampliação da 
base de assinantes. Segundo Ale-

assinantes”, ressalta Fred Mül-
ler, diretor executivo comercial 
da Globosat. Ele destaca que o 
ano foi marcado por novos pro-
gramas nos canais GNT (como 
o Guia de Sobrevivência da 
Mulher Moderna) e Multishow 
(Básico e Conexões Urbanas, por 
exemplo), além do lançamento 
do canal Megapix, que oferece 
produções de gêneros variados 
dubladas em português. 

Por sua vez, o Canal Brasil co-
memorou 10 anos de existência e 
a GloboNews teve a programação 
aquecida pelas eleições. “A co-
bertura política da GloboNews já 
é reconhecida pelos assinantes e 
pelo mercado publicitário e, por-
tanto, o retorno foi extremamente 
positivo. O mesmo vale para as 
eleições norte-americanas”, diz 
Müller. “A cada dia, novos nichos 
da economia passam a investir na 
TV paga e acabam se fidelizando. 
Há ainda muito espaço para cres-
cer, mas todo o trabalho desen-
volvido pelo setor já apresenta 
resultados efetivos.” 

Marcelo Cataldi, diretor ge-
ral de vendas publicitárias da 
Fox Latin American Channels, 
também apresenta números em-
polgantes dos canais da rede. Ele 
cita que todos faturaram mais do 
que em 2007: a Fox teve aumen-
to de 28%; National Geographic 
Channel, de 33%; FX, de 38%; 
e FoxLife, de 170%. Os setores 
que mais investiram foram o au-
tomotivo, o de bebidas e alimen-
tos e o de eletroeletrônicos. 

Pequim foi show para telespectadores e internautas
Corre na indústria da comuni-

cação a máxima de que ano par é 
bom para as TVs, em geral porque 
é marcado por um grande evento 
esportivo. A Olimpíada realizada 
na China movimentou a audiên-
cia e, conseqüentemente, o setor 
comercial das emissoras. Um dado 
interessante é que, neste ano, a 
competição já pôde ser transmiti-
da em alta definição.

A maior rede do País negociou 
seis cotas de patrocínio para o 
projeto Globo Pequim 2008, cada 
uma por R$ 25,5 milhões. Pagaram 
o preço para ter inserções ao vivo 
e também no Esporte Espetacular, 
Globo Esporte, Fantástico e Jornal 
Nacional os anunciantes: Bradesco, 
Hypermarcas, Nestlé, Olympikus, 
Peugeot e Samsung. No total, a 
empresa enviou 120 profissionais 
para fazer a cobertura na China — 
incluídas aí as equipes da Globo, do 
Sportv e da GloboNews.

A Band, que também com-
prou os direitos de transmissão 
do evento, vendeu o patrocínio 
para Sadia, Petrobras, Caixa Eco-
nômica Federal e Ford. Todas as 
marcas, fora a Ford, marcaram 
presença ainda no canal BandS-
ports e pagaram pelo pacote R$ 
49 milhões. Completaram o time 

de anunciantes que fizeram parte do 
projeto a Embratel, a Philips e o la-
boratório EMS. No BandSports, a Kia 
Motors entrou no lugar da Ford.

Nos canais ESPN Brasil e ESPN, os 
jogos foram responsáveis pela geração 
de mais de 30 horas diárias de progra-
mação. A linha crítica, sem bajulação, 
foi mais uma vez uma característica 
da emissora, que atraiu anunciantes 
como Bradesco, Cervejas Sol, Toyota, 
Petrobras, Laboratórios Boehringer, 
McDonald’s e Eletrobrás. 

Já o Sportv realizou ampla co-
bertura do evento, com cinco canais 
dedicados a ele. “No fim de 2007, já 
havíamos fechado todas as cotas de 
patrocínio”, conta Fred Müller, dire-
tor executivo comercial da Globosat. 
Os anunciantes que participaram do 
projeto foram Vivo, Bradesco, Extra, 
McDonald’s, Citroën e Sadia. O preço 
das cotas foi de R$ 14,5 milhões.

A Olimpíada também contribuiu 
de maneira extraordinária para o 
crescimento e projeção da internet 
brasileira em 2008. Isso porque os por-
tais da web nacional registraram um 
aumento considerável na audiência 
durante a cobertura das competições 
e conseguiram comercializar seus 
espaços publicitários com extremo 
sucesso. Com todas as cotas de patro-
cínio vendidas desde 2007, a maioria 

dos endereços registrou picos de 
acesso na parte da manhã com tempo 
médio de navegação de dez minutos. 
“Os Jogos Olímpicos ajudaram a 
comprovar que, em termos de cober-
tura e eficiência, a internet já pode e 
deve ser considerada coisa de gente 
grande. Esse evento foi essencial para 
alçar a internet ao amadurecimento 
que apresentou em 2008 e mostrar 
que a rede é, de fato, a segunda maior 
mídia de massa e a melhor mídia do 
Brasil”, acredita Max Petrucci, diretor 
da Garage Interactive Marketing. 

Além de maior quantidade de 
informação e acompanhamento em 
tempo real, o fato de grande parte 
das provas acontecerem durante a 
madrugada — portanto, durante o 
sono da maioria dos brasileiros — 
também contribuiu para o sucesso 
do evento na internet. “A web 
também oferece a possibilidade 
de utilizar recursos diferenciados, 
como os quadros de medalhas e 
troca de idéias entre os internautas”, 
comenta Caíque Severo, diretor de 
conteúdo do iG, que teve audiência 
33% maior durante a cobertura.

A evolução da tecnologia que 
suporta exibições em vídeos com boa 
qualidade também foi fundamental 
no crescimento da web durante a 
Olimpíada. No Terra, por exemplo, 

que teve o direito de transmissão 
concedido pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI) e, com isso, 
conseguiu lugar de destaque no 
mercado online, mais de 20 mi-
lhões de vídeos foram vistos pelos 
cerca de 12,3 milhões de visitan-
tes que passaram pelo portal. No 
MSN, foram 2 milhões de vídeos 
assistidos e o canal de esportes 
teve dobrado o número de páginas 
vistas. “A grande evolução está 
nesses formatos e essa tendência 
deve permanecer, uma vez que 
a crescente migração de conteú-
dos da televisão para a internet 
continuará sendo grande aliada 
da rede”, diz André Zimmerman, 
diretor geral da Media Contacts. 

De acordo com Enor Paiano, 
diretor de publicidade do UOL, os 
Jogos Olímpicos fizeram a audiên-
cia aumentar aproximadamente 
15%. “Anunciantes como a Nike, 
que não integraram o especial da 
Olimpíada, também aproveitaram 
o momento e a audiência para 
marcar presença na home”, conta. 
No site da ESPN Brasil, o tempo 
de navegação dobrou e o hot site 
olímpico contou com 250 mil usu-
ários únicos e 1 milhão de páginas 
vistas durante a cobertura.   

Mariana Ditolvo e Paula Ganem

Marcelo Cataldi: todos os canais da Fox 
cresceram em receitas

Marcelo de Carvalho: 35% de expansão na rede TV

programas CQC e É o Amor 
contribuíram para o melhor 
resultado com os anunciantes. 
Sobre o CQC, ele acrescenta: “O 
programa dobrou a audiência da 
faixa horária e conquistou um 

público altamente qualificado”.
Na Rede TV, de acordo com o 

vice-presidente Marcelo de Car-
valho Fragali, a flexibilidade para 
oferecer formatos diferenciados 
ao mercado foi fundamental para 

xandre Annenberg, presidente 
executivo da ABTA, até o fim 
do ano o número de domicílios 
assinantes será de 6 milhões. 
Isso representa um universo de 
aproximadamente 20 milhões de 
telespectadores.  

A notícia não poderia ser 
melhor para os canais. “O ano 
de 2008 foi muito bom em todos 
os sentidos — crescimento pu-
blicitário e aumento da base de 
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