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Quando sintonizaram as 
primeiras imagens nas telinhas 
no começo de 2009, as grandes 
emissoras de TV aberta do Bra-
sil não tinham certeza se o últi-
mo capítulo daquele ano teria 
um final feliz. Afinal, a sombra 
da crise financeira mundial já 
começava a encobrir o merca-
do brasileiro e o temor de que 
ela atingisse o setor de mídia 
nacional era grande. 

Passados 12 meses, o desfe-
cho que se viu foi exatamente o 
contrário. Com o reaquecimen-
to econômico e a manutenção 
das verbas publicitárias, as 
maiores redes de TV do País 
— Globo, Record, SBT, Bandei-
rantes e Rede TV — puderam 
não apenas respirar aliviadas, 
como também considerar o 
antes temido 2009 como um 
dos melhores períodos de suas 
histórias, em que a maioria 
cresceu mais de dois dígitos.

Por não ter em seu calen-
dário um grande evento que 
fosse garantia de faturamento 
(como Copa do Mundo, Olimpí-
ada e eleições), o ano anterior 
foi projetado de maneira bem 
comedida pelas emissoras. 
“Estávamos na incógnita entre 
a ‘marolinha’ e o ‘tsunami’”, 
exemplifica Marcelo Mainardi, 
diretor executivo comercial 
da Rede Bandeirantes. Ele re-
vela que, em 2009, a emissora 
conseguiu am-
pliar em 18% 
a sua receita 
publicitária. 
Segundo ele, o 
bom resultado 
se deve, em 
grande parte, 
às transações 
c o m e r c i a i s 
já realizadas 
para os even-
tos de 2010, 
como a Copa 
do Mundo — 
que, depois de 
uma década, 
voltará a ser 
exibida pela 
emissora. 

Se o ano que começou na 
suposta crise foi positivo, as 
perspectivas para este — que 
iniciou embalado na boa fase 
econômica brasileira — são 
ainda mais arrojadas. “Temos 
uma meta de crescimento de 
22% para 2010. Este ano será 
histórico para a Band. A grade 
de programação que estamos 
preparando e as coberturas 
esportivas serão um marco na 

Crise: a gente não viu por aqui
Balanços das redes abertas indicam que 2009 foi um ano bom para as TVs brasileiras
Bárbara Sacchitiello

TV nacional”, 
acredita Mai-
nardi, sem de-
talhar as novas 
atrações que 
serão incluí-
das na grade 
ao longo do 
ano.

A turma dos dois dígitos
Outra rede para quem 2009 

deixará saudades é a Record. 
No ano em que apostou in-
cisivamente no formato do 
reality show — levando ao ar 
duas edições de A Fazenda 
(cuja segunda temporada, 
que terminou 
neste mês de 
fevereiro, con-
seguiu contar 
com a parti-
cipação de 26 
anunciantes) 
—, iniciou a 
estrutura da 
equipe espor-
tiva que terá 
a  missão de 
cobrir os pró-
x imos  gran-
des  eventos 
olímpicos do 
planeta e in-
ves t iu  a l t a s 
cifras na pla-
taforma digital 
R7, a emissora 

dos realities, além de ampliar 
a gama da dramaturgia, com a 
parceria que temos com a Te-
levisa. Isso sem contar, é claro, 
com a ampliação da cobertura 
esportiva. Os Jogos de Inverno 
de Vancouver (que termina-
ram no dia 18) foram apenas 

Audiência anual das emissoras de TV

2008 2009 Comparativo

RedeTV 1,7 1,6 (-2%)

Bandeirantes 2,5 2,6 (+4%)

SBT 6,3 5,6 (-11%)

Record 8,3 7,3 (-13%)

Globo 17,4 17,4 (0%)
Fonte: dados do Ibope Mídia Workstation referentes à média diária das emissoras entre os meses de janeiro e dezembro, 
entre 6h e 24h. Cada ponto de audiência corresponde a 60 mil domicílios com TVs ligadas na Grande São Paulo  

Eliana: ida para o SBT em 2009 Dira Paes (Norma) e Anderson Müller (Abel) em Caminho das Índias, da Globo

Britto Jr. comandou as duas versões do reality A Fazenda, na Record

d e  s e r  u m a 
emissora jo-
vem e ter esse 
pioneirismo na 
tecnologia di-
gital nos per-
mite ter uma 
programação 
mesclada, que 
vem conquis-

tando o mercado publicitá-
rio”, conta o superintendente 
comercial Antonio Rosa Neto, 
que, apesar de não declarar o 
faturamento bruto da emisso-
ra, revela ter trazido dez novos 
anunciantes para a Rede TV no 
ano passado.

S e g u n d o 
ele, o humo-
rístico Pânico 
— que atual-
mente respon-
de pelo maior 
faturamento 
pub l i c i t á r io 
da grade — é 
uma das apos-
tas de sucesso 
para este ano, 
assim como as 
séries televisi-
vas e os pro-
gramas jorna-
lísticos. “Tra-
balhamos com 
uma expecta-
tiva de 30% de 
crescimento 

seu Talento — e a produção 
de novelas como os respon-
sáveis pelo bom faturamento. 
“No ano de 2009 prevaleceu a 
diversidade na grade do SBT, 
e, com isso, crescemos 10% 
e elevamos nosso índice de 
audiên cia noturno para dois 
dígitos, diariamente”, conta o 
diretor comercial nacional da 
emissora, Henrique Casciato. 
Embora não revele o valor 
bruto do faturamento anual, 
pela comparação com o ano 
anterior a receita do SBT em 
2009 deve ter girado em torno 
de R$ 670 milhões.

A líder
Seguindo na liderança das 

TVs nacionais, a Globo não 
divulga, oficialmente, seus 
dados de faturamento. Contu-
do, estima-se que em 2009 a 
emissora tenha faturado R$ 7,7 
bilhões, valor 6,8% maior do 
que a renda de 2008. Líder em 
audiência, a emissora do Rio 
de Janeiro obteve, de acordo 
com dados consolidados pelo 
Ibope, uma média diária de 
17,4 pontos no ano passado — 
exatamente a mesma do ano 
anterior (ver quadro com de-
sempenho da audiência das 
emissoras em 2009).

Bolo publicitário
A boa maré das emissoras, 

contudo, refle-
te-se de forma 
um pouco mais 
modesta quan-
do se contabi-
liza a totalida-
de das verbas 
publicitárias. 
D e  a c o r d o 
com os dados 
mais recentes 
d o  P r o j e t o 
Inter-Meios, 
referentes ao 
período de ja-
neiro a outu-
bro de 2009, 
a  TV aberta 
teve  c resc i -
mento de 3,7% 

nas verbas publicitárias em 
comparação com o ano ante-
rior — crescimento tímido se 
comparado ao da internet, que 
ampliou suas verbas em 22%. 
Mesmo assim, a telinha ainda 
é a detentora da maior fatia 
do bolo publicitário. Do total 
das verbas destinadas para as 
mídias nos três trimestres de 
2009, 60,4% foram direciona-
das às TVs.

colheu, como resultado, um 
faturamento de R$ 2,25 bi-
lhões, quantia 20% superior 
à alcançada no ano anterior. 
Para 2010, de acordo com o 
vice-presidente comercial da 
emissora, Walter Zagari, a meta 
é crescer 15% sobre 2009. 
“Para isso, traçamos um plano 
estratégico audacioso, mas 
realista e factível, que conti-
nuará priorizando o formato 

o começo”, promete Zagari.
O mesmo otimismo paira na 

Rede TV, emissora que em 2009 
completou 10 anos, transferiu 
sua sede para o município de 
Osasco e deu sequência à digi-
talização de sua programação, 
inaugurando um portal com 
transmissão, em tempo real, de 
todas as atrações de sua grade. 
“Conseguimos um crescimento 
de 20% no ano passado. O fato 

para 2010. Seria incompetência 
nossa não ampliar nosso fatu-
ramento para esse montante”, 
enfatiza o superintendente. 
Também comemorando os 
dois dígitos de crescimento, 
o SBT aponta as contratações 
de nomes como Eliana e Ro-
berto Justus, a consolidação 
de uma nova linha de shows 
— que trouxe os programas 
Esquadrão da Moda e Qual o 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1397, p. 24, 22 fev. 2010.




