
Grupo Paranaense 
de Comunicação 
(ex-RPC) investe para 
se preparar para o 
futuro do setor, 

apostando na relevância do 
conteúdo regional, mas sem 
deixar de mirar em um mercado 
mais abrangente. 

A convergência de meios, a 
constante mudança no hábito de 
consumo de conteúdo e o novo 
perfil do consumidor médio já foi 
sentida pelos grandes grupos 
regionais de mídia, que começam 
a se preparar para o novo cenário 
e manter seu papel de destaque no 
futuro da comunicação de massa. 
Os grupos com presença nacional 
ou global adotaram a máxima "o 
conteúdo é rei" e apostam em sua 
competência de criação e 
produção para se manter em um 
universo multimídia e 
multiplataforma. No caso dos 
grupos regionais, a fórmula ainda 
está sendo traçada. A produção de 
conteúdo de entretenimento nestes 
grupos é uma iniciativa recente. A 
vocação é, geralmente, jornalística, 
suprindo o mercado local com um 
conteúdo de valor, a informação 
regional. A questão é como se 
manter relevante em um mercado 
no qual as fronteiras geográficas 
tendem a deixar de ser empecilhos 
na distribuição de conteúdo. 

0 Grupo Paranaense de 
Comunicação - GRPCOM aponta 
com exclusividade para TELA 
VIVA sua estratégia para os 
próximos anos, com planos de 
investimentos de pelo menos R$ 
30 milhões em 2011. Apenas na 

rede de TV, a RPC TV, afiliada à Globo 
em todo o estado, serão investidos 
cerca de R$ 25 milhões. Além disso, o 
grupo aposta na expansão para outras 
mídias, plataformas e também 
territorial, dedicando R$ 5 milhões à 
criação de um canal local de 
TV por assinatura. 

também está se preparando para 
que sua produção jornalística seja 
em alta definição. 

Neste mês de outubro, a 
geradora de TV na capital 
paranaense comemora 50 anos, 
dos quais 34 como afiliada da 
Globo, ganhando nova identidade 

Além disso, R$ 2 milhões serão 
investidos na expansão da dramaturgia 
e R$ 17,8 milhões em infraestrutura 
tecnológica e de transmissão, dos quais 
R$ 10,8 milhões na ampliação da 
transmissão da TV digital, e R$ 7 
milhões na melhoria da transmissão e 
abertura de duas novas sucursais de 
jornalismo no Paraná, em Umuarama 
e Francisco Beltrão. A emissora 

visual (veja box) e uma reforma 
em suas instalações. As obras são 
para abrigar a infraestrutura para 
a produção e transmissão em alta 
definição, bom como as novas 
empreitadas do grupo. 

Maior escopo 
A grande novidade, apontada 

por Luiz Cláudio Vieira, diretor 
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geral da RPC TV, é a entrada do 
grupo na programação de TV por 
assinatura. Por questões 
estratégicas, o executivo ainda 
não revela todas as informações 
sobre o novo canal, que deve 
estrear em Curitiba no início de 
2011. Contudo, aponta qual é a 
relevância do canal para o grupo. 
"É um ensaio para fazer TV de 
forma mais completa, não apenas 
como um afiliado local", diz 
Vieira. 0 canal será, pelo menos 
em um primeiro momento, 
exclusivo para a capital, tendo em 
sua grade jornalismo, 
entretenimento e até dramaturgia. 
"Neste canal eu posso tudo", diz 
Vieira. Por enquanto, diz o 
executivo, o investimento é 
economicamente inviável. "Não 
tenho pretensão de ter lucro ou 
mesmo fechar as contas em curto 
ou médio prazo. A questão é 
muito mais estratégica", diz. "Eu 
tenho que tratar este canal como 
pesquisa e desenvolvimento", 
completa. Trata-se de uma 
iniciativa para "fincar o pé" em 
uma plataforma de distribuição 
que vem crescendo em relevância 
econômica e política, com o 
aumento significativo da base de 
assinantes. "Quando a TV paga 
chegar a todo o lugar, eu quero 
ser o player local, com conteúdos 
regionais diferenciados e 
relevantes", explica Vieira. 

Para abrigar o canal, os dois 
estúdios da sede da emissora em 
Curitiba foram rebaixados, 
criando espaço para abrigar sua 
equipe exclusiva de 50 pessoas, 
mais forte no jornalismo. Além 
disso, um dos estúdios, que até 
então estava sem uso, será usado 
para produções do canal. 

Além disso, diz Vieira, o Grupo 
Paranaense de Comunicação se 
prepara para investir em outras 
mídias e ampliar sua área de 
atuação. "Temos procurado 
oportunidades na realização e 
promoção de eventos, produção de 
conteúdos, novas mídias e na 

"Quando a TV paga chegar a todo 
o lugar, eu quero ser o player local, 
com conteúdos regionais 
diferenciados e relevantes" 
Luiz Cláudio Vieira, da RPC TV 

expansão geográfica", diz. A expansão 
territorial, diz Vieira, é fundamental 
para fortalecer o regional. "Um projeto 
de 'bus media', por exemplo, não faz 
sentido apenas no Paraná, precisa 
haver uma comercialização nacional", 
explica. Para esta expansão, busca, a 
princípio, parcerias com grandes 
players nacionais. 

No que se refere à produção de 
conteúdo com relevância além da 
regional, a tendência é atuar nas 

de um teste na localidade que 
pode ser levado a outras cidades 
do estado. Além disso, todo o 
conteúdo gerado nas emissoras 
do interior do estado também 
devem ser levados para as 
plataformas online. 

TV mais aberta e mais local 
Embora acredite que a 

relevância das outras plataformas 
de distribuição seja crescente, o 
grupo mantém a aposta da 
maioria das suas fichas no modelo 
tradicional de radiodifusão. "Pela 
característica da TV aberta, ela 
tem um longo caminho como 
veículo. Tanto pela qualidade do 
conteúdo quanto pela 
estratificação do público", aposta 
Vieira. Pensando nisso, a RPC TV 
foi a primeira do Sul a se 
digitalizar, e ainda investiu em 
transmissores analógicos novos 
para atravessar o período de 
transição para o digital sem 
surpresas. "A digitalização é 
ingrata no curto prazo, mas 
fundamental no longo prazo", diz 
o principal executivo da emissora 
paranaense, lembrando que os 
investimentos devem demorar 
para serem amortizados. Já 
contam com transmissores digitais 
operando as geradoras de 
Curitiba, Londrina e Maringá. Até 
o fim de 2010, Foz do Iguaçu 
também terá transmissão digital. 
As geradoras de Cascavel e Ponta 
Grossa devem ser digitalizadas até 
o final de 2011. "Todas as 

principais praças produtoras. "Podemos 
comprar ou nos associar a uma 
produtora de conteúdo em São Paulo 
ou no Rio de Janeiro", diz. "Se o 
conteúdo era rei, vai virar imperador". 

O grupo também vem investindo na 
interiorização de seus portais na 
Internet. Em Maringá lançaram a 
Gazeta Maringá, com conteúdo 
disponibilizado apenas online. Trata-se 

geradoras serão digitais até o final 
de 2012, além de algumas 
retransmissoras", diz Vieira. A 
RPC TV trabalha com a meta de 
ter mais de 90% de cobertura 
digital até 2014. 

Vieira reclama da demora dos 
concorrentes em digitalizar. "Em 
Curitiba, apenas mais uma 
emissora é digital. Isso atrapalha a 

Text Box
Foto



digitalização. É preciso ter opções 
para atrair o consumidor", diz. O 
grupo acredita que as 
transmissões para dispositivos 
móveis também tenham futuro, 
mas não enquanto o conteúdo for 
exatamente o mesmo da TV. Para 
Vieira, será necessário ter mais 
jornalismo, sobretudo regional. 

A aposta na TV aberta não vai 
na contramão dos investimentos 
nas novas plataformas. Pelo 
contrário, também é reflexo da 
mudança no potencial de consumo 
da classe C. "Os players nacionais 
vem buscando uma identidade 
local, maior afinidade com um 
público diferente daquele dos 
grandes centros", diz Vieira. 
Segundo ele, as audiências da RPC 
TV no interior são ainda maiores 
que na capital, fruto do 
investimento em cobertura local. 

Apostando nisso, o grupo de 
mídia pretende ampliar a 
cobertura com geradoras no 
estado. "Queremos ter dez 
geradoras no Paraná", diz Vieira, 
que negocia com donos de 
outorgas. Ampliar a geração de 
TV implica aumentar a produção 
de conteúdos locais e traz como 
benefício abrir mais 
oportunidades comerciais. "Isso 
auxilia o desenvolvimento local. O 
empresário da cidade passa a 
poder anunciar e a ser um 
competidor, naquela praça, com 
empresas regionais ou 
nacionais", diz. 

Esta aposta na regionalização 
tem como resultado uma projeção 
de crescimento de mais de 20% 
em 2010. A emissora atingiu suas 
metas comerciais no final do 
setembro, três meses antes do 
final do ano. "Hoje, mais de 50% 
de nossa receita já vem do 
interior", diz Vieira. 

Conteúdo local 
Nem todo investimento em 

conteúdo local tem resultado 
imediato ou mesmo em médio 
prazo. Principalmente quando a 

emissora em questão já conta com todo 
o conteúdo da Globo. "A nossa grande 
bandeira é a percepção de imagem com 
a população local", explica Vieira. 
Trata-se de um mix da audiência do 
canal e de uma pesquisa anual, que 
deve se tornar semestral. Esta pesquisa 
procura levantar a percepção de 
credibilidade da marca RPC TV. "É 
claro que tem que ter lucro e cash flow, 
mas a valorização constante das 

"Estamos investindo na 
sofisticação do conteúdo 
criado para a TV e na ampliação 
da produção" 
Vandelino Gonçalves, da RPC TV 

marcas dos veículos é 
fundamental". 

Pensando nisso, a RPC TV 
comprou os direitos do 
Campeonato Paranaense de 
Futebol, mesmo sendo impedida, 
por contrato de afiliação, de 
vender publicidade em futebol. 
"Não traz lucro, mas além de 
trazer audiência, promove a 
integração estadual". Em algumas 
regiões do estado, o público 
acompanhava com maior interesse 
o campeonato paulista, em outras, 
o gaúcho, embora os estados nem 
tenham fronteira. "É estratégico 
promover o interesse no que é do 
estado. Gastamos alguns milhões 
em direitos e aquisição para 
garantir que regional continue 
tendo valor no futuro", diz. "Por 
mais que tenhamos conteúdos 
nacionais e internacionais, sempre 
haverá espaço para os conteúdos 
regionais. Quanto mais local for a 
programação, maior a 
identificação com os 
telespectadores. Com isso 
contribuímos com o 
desenvolvimento do estado", 
completa Vieira. 

Além disso, a RPC TV vem 
investindo na ampliação do 
conteúdo local, na sofisticação do 
conteúdo já produzido e ainda no 
conteúdo que será gerado para o 
novo canal. A emissora ocupa os 
três espaços diários opcionais da 
rede com os jornais locais. No fim 
de semana, ainda não ocupa os 
espaços opcionais na plenitude, o 
que deve acontecer gradualmente. 
Luiz Vieira aposta que o espaço 
para o regional deve crescer, não 
apenas no estado. "Acho que 
futuramente deve haver uma 
ampliação dos espaços regionais 
na Globo", aposta. Questionado se 

Text Box
Foto



a multiprogramação na TV digital 
seria o caminho para ter maior 
conteúdo local, Vieira diz que não, 
pois "a segmentação muito 
aprofundada tende a acabar com o 
comum, que é onde está o maior 
valor da TV aberta". 

O diretor de programação e 
produção da RPC TV, Vandelino 
Gonçalves, explica como devem 
ser os investimentos na ampliação 
da produção de conteúdo local, 
incluindo o conteúdo do novo 
canal. Segundo ele, a produção de 
conteúdo de dramaturgia é 
recente, começou em 2006, com o 
"Histórias Paranaenses". "Em 
um Fórum Brasil (evento 
promovido por TELA VIVA), vi o 
José Eduardo Moniz (então 
presidente da emissora portuguesa 
TVI) falando que produzir com 
terceiros não é difícil. Se ele 
conseguia, por que não eu 
conseguiria?", conta Gonçalves. 
Ainda em 2007, a emissora 
mandou o conto "Dinheiro na 
Cueca", de Domingos Pelegrini, 
para três produtoras. Escolheu 
dois parceiros com os quais 
trabalhou durante todo o ano de 
2007. Ao mesmo tempo, a 
emissora formou uma equipe 
interna de produção, propondo a 
meta de produção de 36 episódios 
com independentes e 12 internos 
em um ano. "Quando começamos 
a buscar conteúdos independentes, 
não sabíamos produzir. Para 
avaliar, é preciso saber fazer", diz 
Luiz Vieira, explicando que a 
produção interna não é a 
tendência. "O direcionamento é 
que o dinheiro vá para o mercado. 
Nossa vocação é comercial", 
explica. Naquele ano, "as 
produtoras mostraram que tinham 
muito mais prática de produção", 
brinca Vandelino Gonçalves. 

Em 2008 a emissora criou o 
Prêmio RPC - Melhores em Cena, 
agraciando melhor diretor, ator 
etc. Com isso, explica o diretor de 
programação e produção, criou-se 
uma espécie de "star system" 

regional, ajudando a credenciar as 
produtoras para outros trabalhos. 
"Nesta época, resolvemos abrir para 
mais empresas. Todas as boas histórias 
passaram a ser avaliadas". Hoje a RPC 
trabalha com 14 produtoras 

trabalho do departamento. 
"Teremos seis horas de prime time 
por dia para preencher". Para isso, 
deve aproveitar seu acervo de 
episódios. "Estes episódios são, na 
verdade, curtas. O mercado de 

independentes e conta com acervo de 
150 episódios produzidos. A grande 
maioria é em HD. Os episódios são da 
série de "Causos e Casos", também 
exibida pela Globo Internacional. 

"Agora estamos investindo na 
sofisticação do conteúdo criado para a 
TV e na ampliação da produção", diz 
Gonçalves, lembrando que o canal por 
assinatura deve demandar mais 

produtoras deve trazer outros 
curtas que não contam com janela. 
Espero receber mais de mil", diz. 

Para sofisticar o conteúdo, 
promoveram um curso de roteiro 
para produtores independentes 
com o escritor José Roberto 
Torero. O próximo deve ser de 
captação de recursos incentivados. 

Para Luiz Cláudio Vieira, o 
investimento no conteúdo local e na 
presença de pelo menos um grupo 
regional em cada plataforma de 
distribuição é difícil de se justificar 
apenas com uma planilha. Contudo, 
é fundamental para a integração 
regional e para a mídia local como 
um todo. "Em todo local deveria 
haver um grupo com bolso fundo o 
suficiente para garantir a 
valorização do conteúdo regional e 
do próprio mercado local", diz. 
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