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Há muito mais para o
supermercado na TV
O crescimento do uso da internet pelas pessoas e a expansão da TV a cabo ainda estão longe de inco-

modar a liderança absoluta da TV aberta como o principal meio de comunicação de massa no País.
E por falar em liderança absoluta, na TV aberta em Minas, é inquestionável o domínio de audiência

da TV Globo Minas. Para se ter uma idéia, no horário de 7 h às 24 h, a audiência da Globo Minas supera
em 91% às do segundo e terceiro lugares, somados. Nesta entrevista, o diretor de atendimento da Globo
Minas, Edson Sabino, dá detalhes do desempenho da empresa e revela várias oportunidades que existem
para os supermercados no uso da W aberta como meio de comunicação com seus consumidores. Natural
de Recife (PE), 54 anos, é torcedor do Sport, em Pernambuco, e do Atlético Mineiro, em BH, e conhece co-
mo ninguém a força de mobilização que tem o futebol. Por isso, aproveita para sugerir aos supermercadistas
muita atenção às oportunidades que a Copa do Mundo vai oferecer já em 2010 e, depois, em 2014.



GONDOLA - Há o que se aprimorar no uso
de mídia TV aberta pelos supermercados?
Edson Sabino-A exigência do consumidor é
cada dia maior. À medida que a sociedade se
desenvolve e a velocidade das informações
aumenta, as pessoas ficam mais criteriosas
nas suas decisões. Nesse contexto, para
construir uma marca forte na mente do con-
sumidor, as empresas precisam ir além da
comunicação convencional de ofertas. A re-
alização de concursos, promoções e sorteios
costumam ter bons resultados.

GONDOLA - Que casos de sucesso pode-
riam ser relatados no uso ideal da mídia
TV aberta por supermercados?
Sabino - O uso ideal do veículo TV passa,
necessariamente, por um bom comercial que
venda os diferenciais da empresa e por uma
escolha técnica e bem fundamentada da mi-

os patrocínios de programas convencionais
da grade ou de um dos vários eventos que
realizamos ao longo do ano. Nossos projetos
abordam diversos temas, de cuidados com a
saúde à responsabilidade social e ecológica
e, além de proporcionar visibilidade à marca
do cliente, promovem interação direta e dife-
renciada com o consumidor.

GONDOLA - Qual tem sido o impacto da
expansão da internet no Brasil em relação
à TV aberta?
Sabino - O impacto da expansão da internet
no Brasil em relação à TV aberta é muito pe-
queno. Apesar de ter apresentado crescimen-
to nos últimos anos, o acesso no Brasil ainda
é baixo comparado ao dos países desenvolvi-
dos e à enorme penetração da TV, tida como
principal veículo de massa. Atualmente, a
internet ocupa um espaço complementar a

O Brasil tem uma das melhores TVs do mundo,
Sua produção é de altíssima qualidade

dia. No mercado de BH, por exemplo, na
faixa horária das 18 às 24 horas, a TV Globo
Minas tem 73% da participação de audiência
entre mulheres com idade acima de 18 anos.
Do público que foi ao supermercado no últi-
mo mês, 83% assistiu a alguma das nossas
novelas. Dados como esses não podem dei-
xar de ser considerados.

GONDOLA - Que alternativas ao clás-
sico anúncio nos intervalos podem ser
usados?
Sabino - Na TV Globo Minas, além dos for-
matos tradicionais, temos um vasto leque
de opções que oferece excelentes resulta-
dos aos anunciantes como, por exemplo,

mídia principal que, há alguns anos, cabia,
principalmente, a diversas mídias exteriores.
O número de acessos, porém, ainda não tor-
nou o setor representativo comercialmente.

GONDOLA - Até que ponto, a TV a cabo
afetou a TV aberta no Brasil?
Sabino - Muito pouco, ou quase nada. O
Brasil tem uma das melhores TVs do mun-
do. Sus, produção é de altíssima qualidade
e bem diversificada, capaz de atingir todos
os públicos. É fato que mesmo os 10% da
população que possuem assinatura de TV a
cabo sempre dedicam mais tempo aos canais
da TV aberta. Além disso, ainda não há capi-
laridade da assinatura no Brasil. Milhões de
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brasileiros não estão dispostos ou não tem
condições de destinar parte de sua renda à
TV fechada, uma vez que a TV aberta aten-
de, perfeitamente, às suas necessidades de
entretenimento e de informação.

GÔNDOLA - A competitividade por audi-
ência é hoje maior entre as TVs abertas
no Brasil?
Sabino - Em qualquer atividade, a competição
é salutar, provoca mais investimentos, busca
de diferenciação e melhoria de qualidade por
parte de todos os concorrentes. Porém, apesar
de movimentos entre algumas emissoras terem
sido alardeados, a TV Globo mantém a lide-
rança em todos os horários, targets e gênero.

a redução dos preços dos aparelhos em
HD também contribuirá para o aumento do
acesso à nova tecnologia. A partir daí, as
portas se abrirão para avanços e inovações
na área.

GÔNDOLA - Como tem sido o desempenho
da TV Globo Minas em seu mercado nos
últimos dois anos?
Sabino - Em 2008 e em 2009, mantivemos
a nossa participação de mercado. Em todas
as faixas horárias, nossa audiência continua
sendo a maior. De janeiro a agosto deste
ano, na faixa das 7h às 24h, superamos em
91% a audiência da segunda e da terceira
colocadas somadas.

Em qualquer atividade, a competição é salutar, provoca
mais investimentos, busca de diferenciação e melhoria de

qualidade por parte de todos os concorrentes

Nenhum outro meio ou veículo atinge mais
consumidores em menos tempo que a Globo,
em mercado ou público-alvo.

GÔNDOLA - Falava-se muito da TV digital
e de seu impacto, que teria muitas conse-
qüências, inclusive ampliando a interativi-
dade com o telespectador. O que de fato
se concretizou? Há muito ainda por vir?
Sabino -A TV digital é uma realidade no Pa-
ís. Na Rede Globo, além da Globo Minas, 22
outras emissoras já são capacitadas para as
transmissões digitais. Nossa meta é levar o
sinal digital a todas as nossas exibidoras e,
conseqüentemente, a todos os brasileiros.
O cenário para 2010 é bastante atraen-
te, pois milhões de consumidores trocarão
seus televisores convencionais para assistir
aos jogos da Copa do Mundo. Além disso.

GÔNDOLA - Quais os planos e as metas
para a TV Globo Minas para 2010 e 2011
e como os supermercados mineiros se
incluem neles?
Sabino - Como todos os anos, novidades na
programação acontecerão tanto em 2010
quanto em 2011. Particularmente, em 2010,
teremos a Copa do Mundo. Como é sabido
que o consumo de alimentos e bebidas no
lar aumenta durante as transmissões da Co-
pa, enxergamos uma excelente oportunidade
para o setor supermercadista. Acreditamos,
também, que os próximos anos serão pro-
missores para todo o Brasil. A estabilidade
da economia brasileira e, recentemente, o
otimismo gerado por sediar os dois maiores
eventos mundiais. Copa de 2014 e Olimpía-
das de 2016, serão bastante benéficos para
todo o País. •
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