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As emissoras de TV comemoram o crescimento no 
faturamento no primeiro semestre de 2010 e as boas 
perspectivas para o encerramento do ano no Rio de 
Janeiro. Copa do Mundo, Olimpíadas e investimentos 
em programação e jornalismo ajudaram a aumentar a 
receita de publicidade na cidade. 

No SBT Rio, o crescimento de receita foi de 40% 
nos seis primeiros meses do ano, em comparação com 
o mesmo período de 2009. A audiência da emissora 
no Rio cresceu 21% de 2007 a 2010 e, com isso, 
mais anunciantes chegaram. O varejo e a entrada de 
pequenos clientes são alguns dos motivos para a alta 
no faturamento. Para o segundo semestre, a previsão 
é de manter níveis significativos de crescimento. A 
emissora comemora o fato de o público carioca ter 
“desmistificado” o canal, antes visto como predomi-
nantemente paulista.

O jornalismo é uma das janelas de aproximação 
com o público e anunciantes. O jornal SBT Rio, com 
o jornalista Luiz Bacci, ligou a TV à população cario-
ca. “De março a abril tivemos 14% de crescimento 
na audiência com a chegada do apresentador. O 
programa Silvio Santos é outro destaque na análise 
de audiência no Rio”, diz Cristina Mendonça, gerente 
comercial do SBT Rio.

Na TV Globo, Ricardo Esturaro, diretor de plane-
jamento e marketing, avalia que o Rio seguiu a ten-
dência do mercado publicitário como um todo, com 
um crescimento de 30%. Sem abrir muitos números, 
ele afirma que os resultados de 2010 para a emissora 
estão muito bons. “Os projetos comerciais locais têm 
tido resultados muito bons e nossas projeções para 
2010 indicam um mercado crescendo mais de 13%. 
Este ano, tivemos uma oferta elevada de produtos 
de qualidade com resultados para telespectadores e 
anunciantes”, afirma

Concorrente direta da TV Globo, a rede Record no 
Rio cresceu em 92% seu faturamento no primeiro 
semestre, ante 2009. Carlos Geraldo, presidente da 
Record Rio, atribui este crescimento ao trabalho rea-
lizado pela equipe comercial e de marketing, além dos 

investimentos feitos pela empresa. “ Isso tudo é resul-
tado do trabalho liderado por Thomaz Naves, diretor 
comercial e de marketing da emissora desde 2007, 
aliado a investimentos em produção de jornalismo, 
novelas, reality shows como A Fazenda, O Aprendiz e 
Ídolos, além de outros produtos de ponta adquiridos, 
tais como os direitos de exclusividade de transmissão 
das Olimpíadas, dos Jogos Pan-americanos e dos 
Jogos de Inverno até 2016”. 

Carlos Geraldo afirma que o Rio teve destaque 
na venda de produtos como as Olimpíadas de 
2012, em Londres. “Pelo Rio de Janeiro houve a 
venda de três das seis cotas disponíveis para as 
Olimpíadas. Nossa expectativa é  de, no mínimo, 
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fechar o ano de 2010, dobrando o faturamento 
relativo ao ano de 2009”, diz.

Alta definição
No dia 30 de setembro, o Rio passa a receber o sinal 

em HD e a empresa vai investir para resolver pontos de 
sombra em bairros da cidade como Jacarepaguá. Além 
disso, a Record deverá, nos próximos meses, deixar o 
bairro de Benfica, onde está instalada hoje, e ir para 
um prédio no Centro do Rio ou na Zona Portuária da 
cidade. Uma programação de eventos durante o verão 
também faz parte da estratégia da emissora.

Thomaz Naves, diretor comercial e de marketing da 
Record, diz que hoje um dos pontos importantes para o 
negócio da emissora é o trabalho de qualidade realizado 
pela equipe comercial. “Vamos fechar 2010 com 80 clientes 
anunciantes, sendo que 18 representam 82% das vendas.

Na Band Rio, a transmissão da Copa do Mundo e 
o aumento em 40% dos clientes ativos levou a emis-
sora a fechar o primeiro semestre com alta de 15% no 
faturamento, diz Tuffy Habib, diretor executivo da área 
comercial da Band Rio. A expectativa é fechar o ano 
com alta de 25% no faturamento, desta vez por conta 
do aumento da programação local, uma tendência do 
grupo, diz ele. “O treinamento também faz parte des-
sa estratégia, orientando a área comercial a pensar o 
negócio de cada cliente”, destaca.

Daruiz Paranhos, diretor geral da Band Rio destaca 
como novidade na programação local o reforço na área 
de jornalismo. “O Grupo Bandeirantes tem projetos 
de aumentar investimentos em produção aqui no 
Rio. Temos dois prédios que serão preparados para 
a realização de produções locais. As obras começam 
em outubro e ficam prontas no primeiro semestre de 
2011. Lá, teremos a produção de programas regulares 
e um de auditório. Devemos investir em 2011 no Rio, 
nas áreas de marketing, tecnologia e produção, US$ 8 
milhões”, adianta Daruiz.

A Rede TV deverá fechar o ano com faturamento de 
R$ 100 milhões, contra R$ 59 milhões registrados em 
todo o ano de 2009. O resultado inclui clientes locais e 
nacionais, mas José Otaviano, diretor de planejamento 
da emissora, afirma que clientes locais fortes como 
Coca-Cola, Petrobras e Niely, aumentaram seus inves-
timentos. “O Rio, de todas as praças, percentualmente 
foi a que mais cresceu na emissora, e esse aumento tem 
relação com o atual momento econômico da cidade e 
também com um investimento da Rede TV em pro-
gramação, como a Copa da UEFA em setembro e uma 
linha de séries”, acrescenta José Otaviano

Uma diretoria comercial foi implantada esse ano 
no Rio apenas para atender os clientes locais. O jornal 
também terá mudanças. “O Rio gera muito conteúdo  
para o jornalismo nacional e para vários programas. 
Nosso projeto é ampliar as equipes de jornalismo e das 
demais áreas da emissora”, afirma.
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Fonte: Meio & Mensagem Especial Regional Rio de Janeiro, São Paulo, p. 18, 27 set. 2010.




