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Na última quinta-feira, foi 
apresentado aos cotistas da 
última edição, o pacote para 
a versão 2011 do Big Brother 
Brasil – cinco cotas nacionais, 
em um plano comercial que inte-
gra a TV Globo e o portal Globo.
com, no valor de R$ 16,9 milhões 
cada. Já não fosse surpreendente 
um programa do gênero passar 
a casa das dez temporadas em 
nove anos, a atração, tal como os 
grandes eventos esportivos da 
emissora, está sendo lançada com 
preferência a cinco cotistas: Am-
bev (guaraná Antarctica), Fiat, 
Johnson & Johnson (Sundown), 
Nielly e Unilever (Knorr). Todos 
têm até o próximo dia 5 de no-
vembro para se manifestar sobre 
a renovação do patrocínio.

 A saber: em casos semelhan-
tes, o mercado tem ótimas histó-
rias, tanto da Globo como das de-
mais redes, a respeito das filas de 
espera de empresas concorrentes 
nos segmentos que, ao menor 
vacilo, abocanham as cotas de 
empresas que tinham prioridade 
na renovação. E a renovação, em 
alguns casos, acaba sendo uma 
corrida contra o relógio. Duas 
semanas atrás, por exemplo, o 
Top de 5 segundos da F-1, uma 
modalidade de cota única do mer-
cado brasileiro, foi vendido num 
período de uma hora, ao final da 
tarde de uma sexta-feira. Nada 
mal para um projeto no valor de 
R$ 25,5 milhões – a compradora 
foi a marca de calçados Azaleia. 
Casos assim ilustram como é 
que a Globo vai fechar este ano 
com nada menos do que 22% de 
crescimento no seu faturamento, 
superando R$ 9,2 bilhões.

E é por estas histórias de 
patrocínio que o 
meio TV está, li-
teralmente, domi-
nando em 2010 – 
exatamente neste 
período  em que se 
pregava o fim de 
uma era desta mí-
dia de massa, com 
a explosão de ou-
tras plataformas 
digitais. Os nú-
meros do primeiro 
semestre do Pro-
jeto Inter-Meios 
já mostraram o 
grande ano que 
2010 promete ser 
para a TV, quando 
chegou a 64% a 
participação das 
redes abertas no 
meio no bolo de 

A TV morreu... Viva a TV!
2010 tem sido um grande ano para a TV, com demanda extra por patrocínios de programas e pelos breaks comerciais
Edianez Parente

publicidade nacional. Os dados 
do mercado publicitário mais 
atualizados, referentes ao acu-
mulado de agosto (ver gráfico à 
pág. 35), indicam que a perfor-
mance se mantém, e o mercado 
projeta que ao final do ano, o 
índice continue acima de 61% 
de share – o que pode levar TV 
como um todo a se aproximar de 
65%, caso se some o outro veí-
culo, a TV por assinatura – que 
também está num excelente mo-
mento, dada a ampliação da base 
total de assinantes no País. 

Não se deve creditar o de-
sempenho de TV neste ano 
exclusivamente ao evento Copa 
do Mundo. Como bem lembra 
Willy Haas filho, diretor geral 
de comercialização da Rede TV 
Globo, o montante investido em 

ano de Copa na televisão não 
corresponde necessariamente 
a dinheiro novo na publicida-
de: “O anunciante não faz uma 
reserva a cada quatro anos para 
investir na Copa; a verba já está 
em seu planejamento estratégi-
co de comunicação”.  

Para se ter uma ideia, a pró-
pria Globo já superou ao largo 
o primeiro bilhão antecipado 
para 2011 com a venda de três 
de seus principais pacotes 
nas últimas semanas: futebol, 
Fórmula 1 e Carnaval. Houve o 
tradicional reajuste nos valores 
de tabela – em geral, reposição 
de inflação – mas a grande 
novidade foi que a emissora 
abriu uma cota a mais em cada 
projeto. Willy Haas Filho conta 
que a antecipação das vendas 

Willy Haas: demanda de cliente explica aberturas 
de novas cotas nos pacotes de grande eventos

Lica Bueno: com economia aquecida, 
“todo mundo quer surfar na onda”

Adriana Favaro: horas diante da TV só perdem 
para horas de sono e período de trabalho
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tem sido a regra nos últimos 
dez anos. A novidade neste 
ano, segundo ele, é mesmo a 
abertura das novas cotas, “uma 
demanda dos clientes”, explica. 
O principal executivo de ven-
das comerciais da Rede Globo 
também conta que a grande 
preocupação da emissora é 
sempre garantir a qualidade da 
veiculação do anunciante.  

Assim, o Carnaval 2011 da 
emissora teve vendidas quatro 
cotas nacionais. Haas explica 
que Carnaval é um projeto que 
engloba não apenas os desfi-
les, mas todo um pacote de 
programação, que já começa 
com a veiculação das vinhetas, 
sambas-enredos das Escolas de 
Samba de São Paulo e Rio e toda 
a cobertura de jornalismo, que 

culmina com a transmissão, ao 
vivo, das apurações dos desfiles 
até a quarta-feira de Cinzas, no 
caso do Rio de Janeiro.

A F-1 foi renovada e ganhou 
um sexto cotista; futebol, o 
maior dos pacotes, também foi 
para meia dúzia de cotas. No 
ínterim, até a minissérie de dez 
episódios, As Cariocas, uma 
produção independente de 
Daniel Filho para a emissora, 
ganhou um providencial patro-
cínio da cerveja Devassa (R$ 2,9 
milhões). 

Verifica-se também que 
a demanda por novas cotas 
estendeu-se para além dos 
projetos. Pela primeira vez, a 
emissora vendeu uma conta de 
patrocínio para a novela das 
18h (Araguaia), chamada in-
ternamente como “Novela 1” e 
também uma cota nacional para 
o Jornal da Globo – antes, era 
negociado o patrocínio somente 
para as praças São Paulo e Rio 
de Janeiro – o comprador desta 
última foi o Itaú, para a bandei-
ra Personnalité.

Negociações assim são refle-
xos também de um ano aquecido 
na economia, que obviamente se 
refletem nas demais mídias. 

“O ponto principal é o aque-
cimento da economia”, opina 
Lica Bueno, diretora nacional 
de mídia da F/Nazca Saatchi & 
Saatchi , complementando que 
“com o crescimento da classe C, 
a TV continua como a maneira 
mais rápida e eficiente para se 
atingir a massa”. Para ela, a ques-
tão da demanda pela abertura 
de cotas também é decorrên-
cia desse movimento. “Todos 
percebem a demanda e todo 

mundo quer sur-
far nessa onda”.

As  d isputas 
pelas renovações 
também seguem 
a lógica da or-
dem econômica, 
no raciocínio de 
Lica: como as ca-
tegorias em que 
se dividem os co-
tistas – empresas 
financeiras, auto-
mobilísticas, de 
bebidas, teleco-
municações etc - 
têm players fortes 
e com ampla con-
corrência entre si, 
é natural que haja 
t a m b é m  c e r t a 
“guerra” na dispu-
ta pela visibilidade 

O projeto de Carnaval da Globo abrange mais do que os desfiles: quatro cotas nacionais já vendidas
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Emissoras só falam em crescimento
ano de 2010 como marcante para 
sua história. “Demos início a um 
processo de qualificação e rejuve-
nescimento de nossa audiência. 
Tivemos a felicidade de voltar a 
transmitir uma Copa do Mundo e 
de realizar a primeira prova da For-
mula Indy nas ruas de São Paulo. 
Além disso, nossa programação, 
impulsionada por atrações como 
CQC, a Liga e os programas jor-
nalísticos, permite aos anunciantes 
traçarem estratégias a longo pra-
zo”, pontua o vice-presidente da 
emissora, Marcelo Meira.

Para ele, a antecipação na 
aquisição acontece porque exis-
tem, na TV aberta, muitos produ-
tos de massa oferecidos por pou-
cos players. “No futebol existem 
no máximo 12 cotas disponíveis 
para TV aberta num mercado 
com pelo menos 30 compradores 
interessados”, exemplifica. 

Com a expectativa de fechar 
2010 com um aumento de 40% no 
faturamento, a Band irá encerrar 
o ano com várias negociações ga-
rantidas. Para 2011, a emissora já 
vendeu as cotas de patrocínio do 
Band Folia (para Bradesco, Am-
bev/Skol, Uol e Embelleze); do 
futebol (para Heineken/Kaiser, 
Casas Bahia, Caixa Econômica 
Federal, Alpargatas, Luxcolor, 
Ipiranga e deve fechar também 
com Petrobras e Ford) e do Jor-
nal da Band (para o HSBC).

Bárbara Sacchitiello

te para a aquisição de cotas de 
patrocínio, mas também para a 
compra de espaços nos breaks. A 
mesma opinião é compartilhada 
pelo superintendente comercial 
da Rede TV, Otaviano Pereira.

Segundo ele, cada vez mais 
marcas querem aparecer nos 
intervalos da casa. “Neste ano 
não tivemos nenhum caso de um 
anunciante que tenha deixado a 
emissora. Pelo contrário, temos 
até fila de espera de empresas 
que querem anunciar em alguns 
programas e horários. Observa-
mos tanto o interesse de novas 
marcas como a ampliação dos 
investimentos daquelas que já 
são parceiras”, comenta o exe-
cutivo. Apesar de ressaltar que o 
departamento comercial da Rede 
TV busca oferecer condições 
favoráveis aos anunciantes para 
competir no mercado, ele admite 
que programas de boa audiência 
permitem um aumento no pre-
ço e na quantidade das cotas.

O maior exemplo dessa con-
dição especial dentro da emissora 
é o humorístico Pânico, o grande 
carro-chefe comercial da Rede TV. 
Exibido nas noites de domingo, o 
programa conta com oito anun-
ciantes constantes (quatro fixos, 
que fecham acordo por um ano e 
outros quatro variáveis, que geral-
mente anunciam durante um ou 
dois meses). Junto a outros pilares 
da casa – jornalismo, entreteni-
mento e esportes – ele é um dos 
responsáveis por levar a Rede TV 
a um encerramento de ano com um 
crescimento de 20%.

A roda da economia
Com a expectativa de cres-

cer em torno de 7% em 2010, a 
economia brasileira escancara as 
portas para o consumo e para a 
chegada de novas marcas. Com o 
acirramento da competitividade, 
é necessário aparecer na sua re-
gião e, posteriormente, em maior 
escala. Todo esse processo acaba 
beneficiando muito a TV aberta, 
na opinião do diretor comercial 
do SBT, Henrique Casciato.

“Qual é o veiculo que oferece 
agilidade na comunicação, regio-
nalismo, segmentação, apoio tes-
temunhal de artistas com renome 
nacional a preços muitos com-
petitivos?”, indaga o executivo, 
ressaltando que os bons números 

do mercado atestam a segurança 
dos anunciantes em anunciar na 
TV. Após um primeiro semestre 
tido como histórico – no qual o 
faturamento do SBT cresceu 32%, 
encerrando um período de instabi-
lidade – a emissora prevê terminar 
2010 com um aumento de 15% 
nas receias publicitárias. 

A expectativa é tão boa que o 
SBT já colocou no mercado as co-
tas de patrocínio do plano de Verão 
Jequiti (para janeiro) e do carnaval 
(em março). “O maior número 
de anunciantes e a segmentação 
dos produtos na grade fazem os 
negócios se concretizarem mais 
rapidamente”, explica Casciato.

A velocidade dos negócios 
também foi percebida dentro da 
TV Bandeirantes, que considera o 

Os “Peões” de A Fazenda: cinco cotas vendidas para a edição 2010

Estimando fechar o ano de 
2010 com um crescimento aci-
ma dos dois dígitos, as grandes 
emissoras de TV do Brasil têm 
a seu favor – além do excelente 
momento econômico e da efer-
vescência do consumo – a fortíssi-
ma ligação cultural da população 
com a telinha. “Acredito que não 
há uma grande marca no mundo 
moderno que não tenha passado, 
pelo menos em algum estágio do 
seu ciclo de vida, pela TV. Dos 
grandes anunciantes, 100% estão 
na TV aberta, sem medo de errar”, 
opina o vice-presidente comercial 
da Rede Record, Walter Zagari. 

Declarando que a emissora 
deve fechar o ano com o cres-
cimento de 40% sobre 2009, o 

executivo acredita 
que a supremacia 
da TV, dentro do 
segmento publici-
tário, ainda seguirá 
inabalada por mui-
to tempo. Exem-

plos disso podem 
ser encontrados 
ao se examinar 
os negócios da 
Record em lon-
go prazo. Deten-

tora exclusiva dos 
direitos de trans-
missão dos grandes 
eventos esportivos 
próximos, a emis-
sora já conta com 
as verbas da Coca-
Cola, Bradesco, 
McDonald’s, Nestlé 
e Cervejaria Petró-
polis (os patroci-
nadores dos jogos 
Pan-Americanos 

de Guadalajara, que serão exi-
bidos em 2011). As cotas para a 
Olímpiada de Londres, em 2012, 
também já foram negociadas, por 
um preço médio de R$ 37 milhões 
cada uma. Mas toda essa bonança 
não está somente no futuro.

Somente com a terceira edi-
ção do reality show A Fazenda, 
exibido atualmente, a Record 
teve a chance de engordar suas 
verbas em mais de R$ 207 mi-
lhões, uma vez que cada uma 
das cinco cotas de patrocínio do 
reality show tinha um preço de 
tabela de R$ 41 milhões.

Para efeitos de comparação, 
na primeira edição da competição 
rural (no primeiro semestre de 
2009), o departamento comercial 
da Record cobrava R$ 26,4 mi-
lhões por cada cota. Na segunda 
edição, o preço havia subido para 
R$ 39,2 milhões. “É a lei do mer-
cado que rege o nosso negócio. 
Programas com audiência maior 
permitem a cobrança de um valor 
mais alto”, comenta Zagari.

A respeito da boa maré, ele 
também diz que a demanda dos 
anunciantes está alta não somen-

que estes patrocínios propiciam.
Visibilidade nos eventos é 

um ponto crucial para os clien-
tes, também concorda Adriana 
Favaro, diretora de planeja-
mento e pesquisa de mídia da 
DPZ. “Os clientes percebem 
estes projetos como entrega 
de mídia muito forte”, afirma. 
Adriana também tem uma lei-
tura interessante a respeito 
da relevância da audiência de 
televisão atualmente, diante da 
diversidade das plataformas e 
acirrada concorrência entre as 
mídias: “Hoje em dia, as pesso-
as são multitarefa. Investimos 
muito em pesquisa na DPZ e o 
número de horas que se passa 
diante da televisão só perde 
para o número de horas em que 
se dorme ou trabalha. Outro 
dado relevante é que aumentou 
muito o número de domicílios 
com TV na última década, quan-
do passamos de 39 
milhões (ou 87% 
de penetração) 
para 55,5 milhões 
de domicílios com 
TV, ou aproxima-
damente 95% dos 
lares”. Para a di-
retora da DPZ, 
também o fato 
de o número 
de aparelhos 
por domicílio – 
hoje há 1,6 te-
levisor/domicílio, 
ante 1,3/domicílio 
em 2000, também 
diz muito.

“No Brasil, di-
ferentemente do 
que acontece em 
outros lugares, os 
indicadores são 
de que a televisão 
continuará forte”, 
diz Geraldo Leite, 
sócio-diretor da Singular Ar-
quitetura de Mídia. Ele acredita 
que a televisão é antes de tudo o 
maior indicador de crescimento 
do mercado como um todo: “O 
que está em jogo é o floresci-
mento da economia”. Para ele, 
muitos veículos poderiam ter se 
beneficiado mais da aclamada 
ascensão da classe C – “Pode-
ria ter sido um caminho para 
uma rede aberta como o SBT”, 
afirma Leite – ou das emissoras 
de rádio. Leite também vê que 
o meio TV por assinatura tem 
hoje mais argumentos do que 
dispunha no passado, dada 
sua expansão, mas ainda assim 
consegue entregar qualificação, 
e se beneficia também do aque-
cimento de todo o mercado, já 
que mais comerciais são produ-
zidos para estes canais. “Mas a 
TV aberta, mesmo quando tem 
uma audiência individual me-
nor, é, ainda, a que consegue fa-
lar com muita gente ao melhor 
custo-benefício”, lembra Geral-
do Leite para quem as ofertas 
mais baratas não apresentam, 
ainda, o mesmo resultado.  

Projeto Intermeios
Participação das mídias no bolo 

nacional de publicidade
Acumulado de jan/ago - 2010
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