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Efi cácia e 
abrangência
Preferida pelos grandes anunciantes, TV aberta busca inovação em conteúdo 
e tecnologia para continuar com a maior fatia do bolo publicitário

Por ISABEL TARANTO

CAPA

Televisão — 62,93

Jornal — 12,36

Revista —7,50

Internet — 4,64

Rádio — 4,18

TV por Assinatura — 3,86

Mídia Exterior — 2,92

Guias e Listas — 1,25

Cinema — 0,35

Graças à maturidade adquirida du-
rante os 60 anos em que está no ar, 

a televisão brasileira de sinal aberto es-
banja modernidade, agilidade e e� ciên-
cia, fazendo jus ao título de fenômeno 
mundial em mídia de massa. Tanto que 
nos últimos dez anos vem abocanhan-
do 60% da verba publicitária do mer-
cado nacional – em 2010, foram 64%, 
de acordo com o Projeto Inter-Meios, 
de Meio & Mensagem. “Não é de ho-
je que a TV aberta detém essa marca, e 
nos anos pares a demanda aumenta em 
virtude das eleições e de eventos espor-
tivos”, aponta Ezra Geld, diretor de mí-
dia da JWT Brasil, que tem clientes de 

peso como Ford, HSBC, Nestlé e Shell.
Segundo ele, tamanho sucesso se expli-

ca pela capacidade que a TV tem de atin-
gir de uma só vez um volume tão grande 
de pessoas. Vale lembrar que cada pon-
to de audiência aferida pelo Ibope equi-
vale, na Grande São Paulo, por exemplo, 
a 58.236 domicílios com TV. Se conside-
rarmos que uma novela da Rede Globo 
atinge em média 30 pontos, significa di-
zer que a atração é assistida em quase 
dois milhões de lares (1.747.080). “E es-
sas pessoas  são abordadas pela propagan-
da numa condição bastante favorável: elas 
estão relaxadas, receptivas”, pondera Geld.

A aferição de audiência ficou mais 

abrangente nos últimos dez anos gra-
ças ao aumento do número de cidades 
que passaram a contar com o people-
meter, equipamento que registra a au-
diência nas residências. De 2000 a 2005 
entraram na pesquisa Salvador, Recife, 
Distrito Federal, Fortaleza e Florianópo-
lis. Em 2007 foi a vez de Campinas, se-
guida por Vitória e Goiânia, em 2009, e 
Belém, em 2010. Somadas a São Paulo 
e Rio de Janeiro, cidades onde a pesqui-
sa de audiência começou, e ainda Porto 
Alegre, Belo Horizonte e Curitiba, temos 
14 praças cobertas pela pesquisa de au-
diência do Ibope. 

“O Brasil é um país continental, de 

A fatia de cada meio no bolo publicitário (%)

Fonte: Projeto InterMeios
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grande extensão. Quando buscamos co-
bertura nacional para uma campanha, o 
meio TV nos possibilita agilidade e renta-
bilidade. Temos 55 milhões de domicílios 
com TV, o que representa 95% dos lares 
do País. Do total de indivíduos, 97% con-
somem o meio TV. São índices altíssimos. 
Outro fato relevante é o de ser uma mídia 
gratuita, o que aumenta sua penetração 
em todas as classes sociais. Quando fa-
lamos de produtos de massa, de bens de 
consumo, de distribuição nacional, este 
meio nos ajuda a levar nossa mensagem 
de maneira rápida e eficaz ao target”, diz 
Rosana Ribeiro, diretora geral de mídia 
da BorghiErh/Lowe, agência de empre-
sas como Unilever e Johnson & Johnson.

Essa penetração só é possível dada a 
relação estreita que o brasileiro tem com 
a TV aberta. “Ela é uma amiga dentro de 
casa”, ponderam Myriam Shirley e Da-
niella Gallo, diretoras de mídia da Ogilvy 
& Mather Brasil, [que atende, entre outras 
grandes contas, a da Coca-Cola], ao lem-
brarem que a TV já deteve uma fatia do 
bolo publicitário ainda maior: no come-
ço dos anos 80, chegou a ter quase 80% 
da verba nacional. 

Paulo Camossa Júnior, diretor geral de 
mídia da AlmapBBDO [agência de Antar-
tica, Gol Linhas Aéreas, Claro, Bauducco, 
Embratel, Havaianas, Pepsi,  Volkswagen], 
concorda. “A TV está no ar, no cotidiano, 
na vida das pessoas. O brasileiro adora TV. 
Tudo o que acontece na telinha repercu-
te: o futebol, a novela, o reality show vi-
ram tema de conversa no café, nas revis-
tas, nos jornais. Todo mundo assiste TV, 
todo mundo fala de TV”. 

E não é só. “Ela é um meio de comuni-
cação que permite ao mercado publicitá-
rio acompanhamento através de pesqui-

Maiores anunciantes da TV aberta em 2010

Anunciante (R$ mil)

Casas Bahia  989.413 

Unilever Brasil  663.942 

Ambev  403.682 

Caixa Econômica Federal  359.815 

Cervejaria Petrópolis  284.236 

Reckitt Benckiser  246.867 

Procter & Gamble  238.835 

Petrobras  232.246 

Volkswagen  206.031 

Bradesco  204.404 
Fonte: Ranking Agências & Anunciantes

Faturamento da mídia brasileira (em R$ bilhões)

Meio 2009 2010 Variação (%) Share (%)

TV aberta 13,57 16,50 21,6 62,9

Jornal 3,13 3,24 3,4 12,4

Revista 1,71 1,97 14,9 7,5

Internet 0,95 1,22 27,9 4,6

Rádio 0,99 1,09 10,9 4,2

TV por assinatura 0,82 1,01 22,9 3,7

Mídia exterior 0,66 0,76 16,2 2,9

Guias e Listas 0,35 0,33 -7,8 1,2

Cinema 0,08 0,09 12,9 0,3

Total 22,72 26,21 17,7 100,0

Fonte: Projeto Inter-Meios

capa
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sas que asseguram aos anunciantes resul-
tados efetivos”, destaca Luciana Schwartz, 
diretora geral de mídia da Neogama/BBH, 
agência de anunciantes do calibre de Bra-
desco, TIM e OMO. Por essa razão, o in-
vestimento publicitário no meio sempre 
foi representativo. Mas há um questio-
namento sobre o motivo pelo qual con-
tinua alto se a audiência da televisão vem 
caindo ano após ano. “Essa é uma ques-
tão que certamente deve preocupar as 
emissoras”, analisa Luciana. 

No entanto, a situação econômica está-
vel favoreceu a volta da compra de gran-
des patrocínios antecipadamente. A di-
retora de mídia da Neogama/BBH lem-
bra que, nos últimos dois anos, os prin-

Haas, da Globo: TV explora novos formatos para continuar encantando o telespectador Casciato, do SBT: empresas locais começam a investir mais na divulgação de produtos regionais

Zagari, da Record: incentivo ao crossmedia
d
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As emissoras de sinal aberto 
também estão de olho em outras 
mídias, mas para ampliar suas receitas. 
Afinal, a internet tem aumentado 
sua cobertura entre os brasileiros de 
forma exponencial. “Já é um meio de 
massa em nosso País e tem algumas 
grandes características, como permitir 
o consumo do meio na hora em que cada 
usuário decide fazê-lo. Além do que, já 
somos quase 80 milhões de brasileiros 
conectados. Deste contingente, 85% 
são frequentadores vorazes dos sites de 
busca, pesquisam praticamente tudo 
dessa forma, inclusive cultura”, aponta 
Elenice Galera, diretora de mídia da 
Energy. 

Na sua opinião, o meio terá que 
acompanhar esse fenômeno gigante 
e veloz bem de perto, conseguir 
compreendê-lo e responder ao 
telespectador em forma de conteúdo. 
“A televisão não poderá subestimar 
o aumento do nível de exigência da 
população”, defende. Para o diretor 
da Central Globo de Comercialização, 
Willy Haas, isso não vai acontecer. 
“Continuamente pesquisamos e 
acompanhamos as oportunidades 
trazidas pelos avanços da tecnologia. 
Exploramos os novos formatos com 
o objetivo de continuar encantando o 
telespectador e de levar a TV aberta 
para junto dele, esteja onde estiver. 
Também buscamos ampliar as sinergias 
de conteú do de publicidade nessas 
novas plataformas digitais. Para os 
anunciantes, essa iniciativa representará 
a oferta de uma audiência maior e 
aguardamos as aferições de audiência 
para as várias plataformas”, avisa o 
executivo da Globo. 

As novas mídias ainda têm 
penetração restrita, apesar do 
crescimento vertiginoso da internet, na 
visão de Walter Zagari, vice-presidente 
comercial da Rede Record. “Sites e redes 
sociais ainda funcionam, na maior parte 
das vezes, como ações coadjuvantes. 
Embora em casos específicos possam 
ter bons resultados, a televisão ainda é 
imbatível. Nem por isso a importância da 
internet pode ser ignorada. Por isso, na 
Record, as ações de cross media entre 
a TV e o R7 são incentivadas. Em Ídolos, 
por exemplo, todos os patrocinadores 
(Fiat, Pepsi, Net e Oi) estão tanto na TV 
como no site do programa, hospedado no 
R7”, explica. 

A TIM sabe que a comunicação na 
TV aberta lhe permite atingir o grande 

Emissoras buscam explorar novas mídias

público, mas apesar disso não deixa as outras 
mídias de lado. “Todas as nossas campanhas 
contam com peças em mídia online, veículos 
impressos como jornais e revistas, mobiliário 
urbano e também filmes em canais por 
assinatura, principalmente quando queremos 
falar com um público mais segmentado. Vamos 
continuar apostando na TV aberta, mas também 
vemos um futuro na comunicação online 
e via redes sociais, que já é uma tendência 
seguida por diversas companhias. A TV por 
assinatura também irá garantir seu espaço”, 
adianta Lívia Marquez, diretora de marketing 
advertising da TIM Brasil, ao lembrar que, 
em fevereiro, segundo a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), mais de dez milhões 
de domicílios brasileiros já contavam com 
acesso a canais pagos, alcançando cerca de 33 
milhões de pessoas. “É um grande mercado que 
merece atenção”, observa a executiva. (IT)

cipais projetos das grandes emissoras fo-
ram comercializados em tempo recorde 
e com bastante antecedência. “Percebo 
uma preocupação dos grandes anuncian-
tes em ocupar os espaços premium an-
tes de seus concorrentes. No final, o in-
vestimento despendido nessas iniciativas 
compromete os demais meios”, avalia Gus-
tavo Gaion, vice-presidente de mídia da 
Y&R, agência que tem como clientes Casas 
Bahia, Ponto Frio, Perdigão, TAM e Vivo.

Uma explicação para a aposta dos gran-

des anunciantes no meio pode ser o au-
mento da renda do brasileiro observada 
em todos os segmentos sociais, com des-
taque para a classe C. “As empresas que 
movimentam o mercado brasileiro estão 
sendo atendidas pelas grandes agências, 
e estas, mais do que nunca, estão voltadas 
a atender à demanda do mercado. Com 
a explosão de consumo existente e ain-
da mais relevante nas classes populares, 
somada à historia de sucesso e às carac-
terísticas da televisão, muitos olhares es-

tão voltados para o meio”, avalia Luciana.
É preciso considerar também o cres-

cimento dos mercados regionais. “Com 
mais dinheiro, as margens aumentam, 
passa a existir concorrência, as empre-
sas locais começam a investir mais em 
qualidade e divulgação dos produtos re-
gionais. Com isso, as grandes empresas 
nacionais têm que pensar também re-
gionalmente”, diz Henrique Casciato, di-
retor comercial nacional do SBT. Otavia-
no Pereira, superintendente comercial 

da RedeTV, concorda: “Cada vez mais 
os anunciantes percebem a necessidade 
de adequar linguagem, conteúdo e ou-
tros elementos aos diferentes traços re-
gionais na sua comunicação, como for-
ma de falar melhor com seus diferentes 
públicos e aumentar a efetividade. Com 
isso, há um crescimento natural dos in-
vestimentos em mídia regional”. 

O crescente processo de descentraliza-
ção da atividade econômica também tem 
sido responsável pela elevação do po-
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É claro que o avanço da 
tecnologia digital colaborou para a 
crescente consolidação da televisão 
brasileira. “A principal contribuição 
é a resposta imediata na recepção 
de imagem, a transferência para 
outros componentes — celulares, 
ônibus, aviões —, enfi m, imagem 
em movimento e individualidade na 
recepção como, por exemplo, em 
automóveis nas grandes cidades 
e seus congestionamentos. Essas 
mídias irão agregar à audiência uma 
multidão que se desloca nos horários 
de picos”, aposta Henrique Casciato, 
diretor comercial nacional do SBT. 
Willy Haas, da Globo, concorda. 
“Um bom exemplo da 
expansão da TV digital é 
a rápida penetração dos 
celulares one-seg. Em 2011, 
o Brasil terá mais de seis 
milhões destes aparelhos 
preparados para receber o 
sinal da TV digital”, festeja.

Mas se o sinal já é 
digital, quando teremos 
comerciais interativos 
na TV? “As emissoras já 
podem disponibilizar, o que 

Interatividade é o próximo desafi o

tencial de consumo em todas as regiões 
do País. “Isso comprova a aposta da Re-
de Globo em acreditar na força dos mer-
cados regionais e estar presente em cada 
um deles por meio de suas 122 emissoras. 
Hoje, grande parte do consumo de diver-
sas categorias de produtos depende das 
vendas fora dos grandes centros. A regio-
nalização dos investimentos publicitários 
vem acompanhando esse movimento. É 
o Brasil crescendo também no interior”, 
comemora Willy Haas, diretor da Central 
Globo de Comercialização (veja tabela do 
Índice de Potencial de Consumo das prin-
cipais praças brasileiras nesta página).

190 milhões em ação
Sabe-se que a TV supera o videocas-

sete e o DVD como opção de entreteni-
mento, mas também vem se mantendo à 
frente diante da comercialização de es-
paços na internet e no celular. “O avanço 

tecnológico trouxe as novas mídias, mas, 
ao mesmo tempo, trouxe o barateamento 
dos televisores, além de uma série de no-
vas maneiras de se assistir televisão – em 
celulares, nos automóveis, nos ônibus, no 
metrô, nos computadores. O resultado é 
que, no mundo inteiro, nunca se assistiu 
tanta TV quanto hoje”, afirma Haas. 

No Brasil, o telespectador aumentou o 
tempo médio em frente à telinha de 4h15, 
em 2001, para 4h48, em 2010. Outro pon-
to a se destacar é que, nos anos 90, havia, 
em média, 1,1 aparelho de TV em cada 
lar brasileiro. Hoje, esse índice é de 1,9 e 
a televisão aberta atinge 190 milhões de 
pessoas, 50 milhões a mais que em 1990, 
transformando-a em mídia de massa por 
excelência, presente em todo o País e uma 
das principais fontes de entretenimento 
do brasileiro. “Tais condições se traduzem 
favoravelmente ao mercado anunciante, 
pois a rentabilidade se expressa pelo cus-

falta são mais aparelhos compatíveis e 
cobertura”, explica Casciato. “Estamos 
desenvolvendo projetos na área de 
interatividade há muito tempo. Hoje, 
a Globo possui 30 horas semanais de 
interatividade em sua programação. Ela 
já está nas novelas, no futebol, na nova 
programação e esteve presente durante 
a exibição do Big Brother Brasil 11. Além 
disso, ainda temos interatividade no 
celular one-seg (futebol e BBB) e nos 
tablets e smartphones (novelas, futebol 
e BBB)”, afi rma Haas.

Há de se lembrar, no entanto, que 
para se manter nesse confortável 
patamar de liderança, a TV aberta 
tem muitos desafi os pela frente. O 

maior deles, na opinião de 
Otaviano Pereira, da RedeTV, 
é acompanhar a evolução 
da sociedade, mantendo-
se atrativa e útil para os 
diferentes públicos. 
Na emissora, o programa 
Pânico na TV é o de maior 
audiência, mantendo taxa 
de ocupação superior a 90%, 
na média anual, e próxima 
a 100%, na maior parte do 
período – sendo, portanto o 

anúncio mais caro da casa.
“Nosso compromisso sempre 

será atender com excelência 
aos telespectadores, agências e 
anunciantes, oferecendo informação 
e entretenimento de qualidade e 
um espaço comercial efi ciente”, 
promete o diretor da Central Globo 
de Comercialização, que tem no 
Jornal Nacional o maior preço de 30 
segundos. 

Luciana Schwartz, diretora 
geral de mídia da Neogama/BBH, 
acredita que a TV aberta precisa 
“continuar criando sinergias 
e atualizar-se 
com outros 
meios de 
comunicação, 
principalmente com 
os canais digitais, que vêm 
revolucionando o nosso dia a dia, assim 

como a internet, o iPad, o iPhone e 
todos os i(s) que ainda estão por vir”. 
Henrique Casciato, do SBT — cuja 
atração mais rentável é a recém-
lançada novela Amor e Revolução (R$ 
230 mil o comercial de 30 segundos, 
mercado nacional) —, vai mais longe: 
“É claro que é imprescindível para as 
emissoras de sinal aberto manter o 
padrão de qualidade e de interesse 
em nosso conteúdo, e faremos isso. 
Mas acredito que o grande desafi o 
daqui para frente será dos outros 
meios”. (IT)

20 maiores municípios em termos de potencial de consumo

Cidade Índice de Potencial de Consumo

São Paulo (SP) 9,63842

Rio de Janeiro (RJ) 5,85865

Brasília (DF) 2,17749

Belo Horizonte (MG) 2,13816

Salvador (BA) 1,80045

Curitiba (PR) 1,75951

Porto Alegre (RS) 1,47591

Fortaleza (CE) 1,37887

Campinas (SP) 0,99275

Recife (PE) 0,86513

Manaus (AM) 0,8611

Goiânia (GO) 0,83132

Guarulhos (SP) 0,76437

Belém (PA) 0,74489

São Bernardo do Campo (SP) 0,69365

São Gonçalo (RJ) 0,60355

Santo André (SP) 0,58746

Niterói (RJ) 0,53945

Maceió (AL) 0,52977

Campo Grande (MS) 0,5076

Fonte: IPC Maps

to por mil da TV aberta brasileira, um dos 
mais baixos do mundo. A união de todos 
esses aspectos faz dessa nossa mídia um 
meio único no mundo e cujas bases só-
lidas não serão tão facilmente modifica-
das”, acredita Haas.

É exatamente assim que pensam anun-
ciantes fortes como a Casas Bahia, que in-
veste 69% da sua verba publicitária nas 

emissoras de sinal aberto (veja tabela 
dos maiores anunciantes do meio TV na 
pág. 8). “Além de ser a mídia com maior 
abrangência geográfica, penetração po-
pular e velocidade de cobertura, pesqui-
sas mostram que a TV aberta é o canal 
mais eficiente, tanto para atender às ne-
cessidades do varejo quanto para obter 
os resultados objetivados. No nosso 

Pereira, da RedeTV: anunciantes trabalham para adequar linguagem aos diferentes públicos
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Apesar da adesão em massa dos 
jovens brasileiros à mídia digital, a 
televisão ainda é a primeira fonte 
de informação da maioria (67,5%) 
desse público. A internet vem em 
segundo plano na preferência (20%), 
seguida do rádio (3,9%). É o que 
revela pesquisa realizada pela TNS 
Research International em 40 países, 
cujos resultados apontam a boa 
performance do meio TV no Brasil.

De acordo com o estudo TRU 
2011, enquanto as meninas de todas 
as faixas etárias gostam de novelas 
e tramas do gênero, os meninos 
preferem esporte e humor. Seus 
canais favoritos são Globo, SBT e 
Record, com destaque para  

a novela Malhação, seguida dos 
programas TV Globinho, Globo 
Esporte e Pânico na TV. 

Já nas classes mais altas, a 
internet supera a TV em diversos 
atributos. É considerada a mídia mais 
utilizada, divertida e informativa. Nas 
classes C e D o rádio é considerado 
o canal de comunicação mais 
informativo (10,8%), seguido  
do jornal (3%) e da revista, o meio  
mais confiável na opinião desse 
público (8,4%). 

Outra tendência apontada no 
estudo é a inexpressiva importância 
que os jovens atribuem às atividades 
culturais. A maioria (83%) nunca vai 
a concertos, teatro, ópera, ballet 

ou eventos culturais e políticos. 
Também não tem o hábito da leitura 
– 75% deles não leram nenhum livro 
no último ano por iniciativa própria. 
Do público pesquisado, 76% nunca 
visitaram museus em suas cidades.

A pesquisa TRU 2011 entrevistou 
no Brasil 1,5 mil adolescentes e 
jovens de 12 a 19 anos, das classes A 
a D, de quatro regiões – Sul, Sudeste, 
Nordeste e Centro-Oeste. A maioria 
dos entrevistados (96,5%) possui TV 
e 26,9% têm TV a cabo. Segundo o 
levantamento, 51,4% têm tocador de 
DVD; 33%, internet de alta velocidade; 
32%, videogame; e 20,4%, tocador 
de MP3. O campo da pesquisa foi 
realizado em dezembro de 2010.

Principais fontes de informação dos jovens (em %)

Homens Mulheres 12 a 15 
anos

16 a 17 
anos

18 a 19 
anos A B C D Total

TV 67,6 67,4 64,7 70 70,3 55,5 58,7 69,5 75,7 67,5

Internet/online 20,1 20 21,3 20 17,7 31,4 28,7 16,9 14 20

Rádio 3,6 4,1 3 3,2 6,2 4,3 3,7 4,1 3,5 3,9

Fonte: TRU 2011/TNS Research International

TV continua o principal canal de 
informações dos jovens brasileiros

caso, apostamos no meio por acreditar 
na sua qualidade técnica e pela neces-
sidade de apresentar aos nossos clientes 
novas oportunidades a cada dia”, explica 
Flavia Altheman, diretora de marketing 
da Casas Bahia/Ponto Frio. 

As marcas da Ambev investem na TV 
aberta porque consideram o meio uma 
eficiente ferramenta de penetração e con-
tato com o público-alvo. “Ela tem grande 
alcance nas diversas regiões e mantém 
contato direto com o público onde está 
presente. Mas o plano de mídia das mar-
cas da Ambev é bastante diversificado e 
personalizado por projetos que contem-
plam ainda outras mídias”, explica Fábio 
Baracho, diretor de mídia da empresa.

Mas o que faz da televisão brasilei-
ra de sinal aberto a mais bem-sucedida 
do mundo, sem dúvida, é seu conteú-
do, que garante a fidelização do público 
espectador.  “O talento de nossas equi-
pes é o nosso mais importante patrimô-
nio. A Globo não construiu seu sucesso 
apenas com tecnologia, mas, principal-
mente, com o talento e a criatividade de 
seus profissionais de todas as áreas. A 
evolução da qualidade técnica da nos-
sa programação e da nossa operação co-
mercial é tão visível quanto a evolução 
da criatividade e inovação em ambas as 
áreas. Prova disso, é nossa nova progra-
mação lançada no início de abril. O in-
vestimento constante em tecnologia, es-
tudos e pesquisas em nossa área de ne-
gócio nos permite inovar com ousadia”, 
garante o executivo da Rede Globo (leia 
matéria sobre novidades na programa-
ção na pág. 28).

Campanha de Casas Bahia, maior anunciante do meio: confiança  na qualidade e agilidade da TV

Filmes de guaraná Antarctica (esq.) e da cerveja Skol, ambos produtos da Ambev: empresa investe na TV aberta por considerá-la uma eficiente ferramenta de contato com o público-alvo

Comercial da TIM: campanhas da operad4ora de celular envolvem maior número  de meios 
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Text Box
   Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV aberta, São Paulo, p. 6-12, 9 maio 2011.




