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Record apresenta parceria com Televisa

A TV Record fez na semana pas-
sada, em São Paulo, a apresentação 
ao mercado publicitário de sua nova 
parceira na área de programação, a 
mexicana Televisa, além de mostrar os 
highlights da grade de 2009. “A Record 
vem constantemente reinvestindo seu 
lucro, o que continua a acontecer, mes-
mo em um momento de crise”, afirmou 
Alexandre Raposo, o presidente da 
emissora, lembrando que estão sendo 
destinados R$ 200 milhões para a 
ampliação dos estúdios e novo prédio 
administrativo no Rio de Janeiro. 

Walter Zagari, vice-presidente 
comercial, reiterou os números de 
crescimento deste ano, destacando o 
crescimento de 30% do faturamento 
da emissora, que chega, segundo ele, 
a seu primeiro bilhão de dólares — 
o valor divulgado pela Record tem 
sido na faixa de R$ 1,7 bilhão (o que 
daria US$ 1 bilhão, portanto, apenas 
levando em conta a cotação da moe-
da anterior à desvalorização do real 
a partir de setembro). Zagari reitera 
seu discurso dos últimos dois anos 
ao dizer que prevê que em até no 
máximo cinco anos a Record empate 
no primeiro lugar com a emissora 
líder — o nome Globo nunca é men-
cionado. Ele também declarou que 
está confiante no poder da televisão, 
levando em conta a quantidade de 
horas de audiência do brasileiro dian-
te da TV, que ficará mais em casa em 

momentos difíceis da economia. Para 
o Meio & Mensagem, Zagari disse 
que a emissora está com reservas de 
comerciais já fechadas para janeiro 
acima do que havia agendado no 
mesmo período do ano passado. 

Ambas as empresas anunciaram 
a primeira atração fruto da parceria: 
a versão brasileira para Betty, a Feia 
— que já está em 50 países. 

Os executivos da Televisa deram 
um panorama da atuação do Grupo no 
México — cujos negócios vão de TV 
e editora a times e estádios de fute-
bol — e o vice-presidente, Fernando 
Perez Gabrian, disse que a intenção é 
manter os negócios por muitos anos. 
Os demais executivos da Televisa 
presentes, responsáveis pelas áreas 
de conteúdo off-line e publicações, 
disseram ao M&M que no momento 
não há prospecção de negócios em 

outras áreas fora da TV no Brasil. 
Conforme apurou M&M, o contrato 
inicial entre Record e Televisa é de 
cinco anos e prevê a adaptação de 
textos de dramaturgia por ambas as 
redes. O primeiro texto brasileiro de 
interesse dos mexicanos é a versão da 
Record para Escrava Isaura.

Novos programas
A nova novela de Lauro 

César Muniz, Vendetta, um 
reality show com celebridades 
confinadas em uma fazenda 
e a compra do blockbuster 
brasileiro Tropa de Elite são 
alguns dos destaques da grade 
da TV Record para o próximo 
ano. A emissora já adota o novo 
slogan: TV de Primeira.

Edianez Parente

Net Vírtua 5G  
chega a São Paulo

Internet

Executivos da Record e da Televisa fazem brinde pela parceria em evento para o mercado

A Net apresenta ao mercado o 
5G, termo utilizado para divulgar as 
versões ultravelozes do seu serviço 
de internet Vírtua — de 20 e 60 me-
gabits por segundo (Mbps). O servi-
ço, que agora chega à cidade de São 
Paulo, foi lançado em projeto piloto 
em novembro, no Rio de Janeiro, 
no bairro do Leblon. Porém, está 
disponível apenas para os clientes 
do pacote Net Combo HD Max, que 
custa R$ 399,90, em caráter expe-
rimental e sem acréscimo no preço 
por seis meses. Após esse período, 
será feita a sua implementação 
comercial.

“Chamamos de quinta geração 
da banda larga porque é muito mais 
do que 3G e do que uma geração que 
nem veio ainda”, justificou o presi-
dente da operadora, José Antonio 
Félix. Inicialmente, o acesso aos 60 
Mbps estará limitado aos bairros 
Itaim, Jardins, Morumbi e Pinheiros. 
As demais regiões atendidas pela 
Net poderão utilizar a velocidade de 
20 mega. Até o lançamento do Vírtua 
5G, a velocidade máxima oferecida 
pela companhia era de 12 Mbps. Lí-
der do mercado de internet rápida, a 
Telefônica já disponibiliza a conexão 
em 30 Mbps no bairro dos Jardins e 
adjacências, num raio que inclui 40 
mil domicílios. O objetivo é ampliar o 

alcance para 370 mil residências do 
Estado até o começo de 2009.

A Net também acaba de lançar o 
portal Net na Web, no qual os clien-
tes Net Combo HD Max vão poder 
assistir a vídeos em alta definição 
on demand, entregues simultane-
amente na TV e no computador. O 
conteúdo do endereço virtual será 
fornecido por parceiros como a Glo-
bosat, a Fox e a Viacom. “Queremos 
oferecer mais e mais banda para ver 
o que as pessoas vão fazer com isso. 
Aí vamos poder precificar esse novo 
business, que é o da transmissão de 
vídeo pela plataforma de internet”, 
afirmou Félix. 

“Os vídeos on demand têm sido 
um importante instrumento de fide-
lização dos clientes”, complementou 
o diretor geral da Globosat, Alberto 
Pecegueiro.

O investimento da Net no pro-
jeto do Vírtua 5G, que conta com 
parceria da Motorola, não foi reve-
lado.  Para ter acesso ao serviço, 
os consumidores precisam instalar 
um novo modem. Hoje, a Net tem 2 
milhões de clientes de banda larga 
em todo o País. Já a Telefônica 
atende a 2,5 milhões de clientes só 
no Estado de São Paulo — sua área 
de concessão. 

Paula Ganem
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