
Televisão com sabor regional
Emissoras do Norte lucram com o crescimento das operações
no interior e seguem investindo em programação local

0mercado de televisão na região Norte
do Brasil comemora os bons resulta-

dos obtidos por meio de investimentos pa-
ra reforçar equipes e renovar instalações,
apostando no fortalecimento do jornalis-
mo local, na maior abertura de temas re-
gionais e na ampliação de horário para a
divulgação de eventos. Tudo isso propi-
ciou às emissoras locais crescimento de
audiência e maior participação de anun-
ciantes que lançam produtos e serviços
sob medida para agradar principalmente
a fatia da população predominante nes-
ta região do País — a classe C, que é res-
ponsável pelo incremento de negócios e
aumento do faturamento televisivo.

Com intuito de desenvolver e estimu-
lar a cultura local, a TV Liberal, no Pará,
que transmite a Globo, segue priorizando
o telejornalismo regional com programas
de entrevistas e debates como Liberal Co-
munidade e o É do Pará, que enfocam as
agendas positivas do Estado, principal-
mente as iniciativas nas áreas de econo-
mia, sustentabilidade e empreendedo-
rismo paraenses. Entre as novidades pa-
ra 2011, a emissora destaca a criação da
diretoria de programação com a vinda do
Rio de Janeiro do executivo André Siquei-
ra, que assumiu em meados de junho o
cargo com o objetivo de criar uma exper-
tise local, para fomentar a cultura e pro-
dução de jornalismo e, também, azeitar a
área de entretenimento da emissora. "Nós
estamos estruturando uma área nova na
emissora. Isso já ocorre em várias afilia-
das da Rede Globo pelo Brasil. A diretoria
de programação vai formar, desenvolver
e estimular talentos locais, fazendo com
que as emissoras tenham uma estrutura
capaz de apoiar as produções nacionais,
além de produzir localmente conteúdos
que não sejam somente de jornalismo,
mas também de entretenimento" revela
Fernando Nascimento, superintendente
da Rede Liberal de Comunicação.

Segundo o executivo, 2010 foi um ano
auspicioso para a TV Liberal, que conse-
guiu manter a fidelidade dos seus players
mais relevantes e incorporar novos anun-
ciantes, confirmando o excelente desem-
penho da TV aberta. Além de Belém, a
área de cobertura da emissora abrange
oito municípios no interior do Estado,
com cerca de cem retransmissoras que
geram a partir da capital paraense o sinal
via satélite em tempo real. Nascimento
conta que a partir do segundo semestre
de 2012, as emissoras de Marabá e Cas-
tanhal, passarão pelo processo de digi-
talização do sinal. O executivo também
apontou a importância do crescimen-
to das operações no interior do Estado.
"Essa região apresentou taxas de cresci-
mento fantásticas. Taxas muito acima das

Sede da Record em Belém: empresa investiu aproximadamente RS 8 milhões na aquisição de novos equipamentos digitais para ampliar audiência

capitais. Pelo potencial, sobretudo na re-
gião Sul do Pará, em Marabá, Redenção
e Parauapebas, que apresentaram taxa
de crescimento muito acima das médias
brasileira e regional, indicando que o Pa-
rá, diferentemente de outros Estados, não
depende só da capital. Hoje, mais de 30%
das nossas receitas são originárias do in-
terior. Temos várias regiões com expec-
tativa de crescimento elevado como é o
caso de Marabá e as regiões Sul e Sudeste
do Estado. Isso ajudou muito a alavancar

Fernando, da Globo de Belém: reforço no
jornalismo e na área de entretenimento

os resultados de 2010" enfatiza.
De carona nos bons resultados e au-

mento do poder aquisitivo da classe C
que, incorporada ao consumo, resultou
em aumento da participação de anun-
ciantes, principalmente do varejo, Nas-
cimento acredita que o segundo semes-
tre de 2011 vai minimizar a ausência do
governo estadual na mídia no primeiro.
"O governo é um anunciante importante.
Em função de ser um governo novo e es-
tar em fase de conclusão de licitação para
credenciar e nomear as agências de pro-
paganda que vão atendê-lo. A expectati-
va é que tenhamos um segundo semes-
tre melhor" avalia.

Não é só o retorno do governo estadual
como anunciante de peso que eleva o oti-
mismo com a geração de verba publici-
tária, a região Norte do Brasil é rica em
oportunidades para marcas que já enxer-
gam excelentes chances de associação de
produtos e serviços aos eventos regionais.
De acordo com Nascimento, o calendário
de festas regionais e eventos favorecem
o mercado publicitário. "Nós temos um
calendário de eventos locais muito for-
te que tem uma contribuição importan-
te para a imagem da emissora, para a re-
lação da emissora com a comunidade e
com o mercado e, também, uma contri-
buição para gerar receita nova para nós e
para os players que tenham interesse es-

pecífico nesses eventos, gerando oportu-
nidades diferenciadas para esses públi-
cos falarem com seus prospects" relata.

Vitrine
Casa nova, contrações, criação de no-

vos cenários jornalísticos e investimento
em tecnologia são alguns dos ingredien-
tes para a Record Belém ter a maior au-
diência entre todas as afiliadas da Rede
Record, garantindo crescimento de 25%
no faturamento em 2010. Segundo Carlos
Alves, diretor executivo, a emissora pa-
raense tem hoje o maior tempo de pro-
gramação e transmissão local, graças aos
investimentos em produtos regionaliza-
dos com destaque para o matinal Dire-
to da Redação, que estreou na grade em
2011, mesclando informações regionais,
nacionais e internacionais. Na sequên-
cia, o telespectador acompanha as notí-
cias da região no Fala Pará. No início da
tarde, entra o Balanço Geral, produzido
em todos os Estados. À noite, o noticiário
de bancada Pará Record encerra as trans-
missões locais. O executivo, conta que o
produto com maior destaque é o Eco Re-
cord, que estreou no fim do ano passado,
e vai ao ar nas manhãs de domingo. "Nós
conseguimos fazer com que esse progra-
ma gravado no Pará, que hoje é exibido
na Record Internacional para 180 países,
que trata de sustentabilidade, questões



socioambientais, com temas focados na
região amazônica, seja líder de audiên-
cia no horário" comemora.

Ainda em 2010, a empresa investiu
aproximadamente oito milhões em equi-
pamentos para captação e edição digital
e prevê que até o final de 2011, conclui-
rá a etapa de digitalização do sinal a par-
tir de Belém. Hoje, a emissora é cabeça
de rede de outras 29 no Estado, cobrindo
praticamente 50 municípios, com alcan-
ce de quatro milhões de telespectadores.
Alves credita à aferição bissemanal do
Ibope o incremento de novos anuncian-
tes. "Com a ferramenta do Ibope conse-
guimos identificar para cada cliente seu
público-alvo, qual o programa que eles
estão assistindo, o melhor horário. Pa-
ra tanto, fazemos estudos com esse sis-
tema em cima da necessidade de cada
cliente" indica.

Alves aponta os setores de supermer-
cados e construtoras como os mercados
com maior potencial de consumo na re-
gião. Entre os maiores anunciantes da
emissora, estão o Banco da Amazónia,
redes varejistas, concessionárias de au-
tomóveis e a rede de farmácias Big Ben.

Em agradecimento ao aumento da au-
diência no Estado, o executivo relatou
que a empresa realizou um megaevento
em dezembro de 2010, para mais de mil
e 500 convidados, além da presença de
nomes de peso como os apresentadores
Gugu Liberato, Rodrigo Faro, Celso Frei-
tas, Janine Borba e Roberta Piza.

Para dar sequência ao êxito comercial
da praça de Belém, a emissora lançou,
no início de junho, uma nova campanha
publicitária com o slogan: "Record a TV
mais querida do Pará" Mineiro de Be-
lo Horizonte, Carlos Alves, afirma que
em Belém, muitas coisas chamam a sua
atenção. Em sua visão, a Record cresceu
muito no Pará por levar em rede nacio-
nal as histórias do Estado, dando espaço
também para as notícias boas da região.
"O restante do Brasil não conhece o Pará.
Quando você chega nessa terra, começa a
descobrir os investimentos, o crescimen-
to e a vontade da população em querer o
desenvolvimento, em querer ser vista pe-
lo resto do Brasil" relata.

Posicionamento
O SBT Belém também reporta incre-

mento de receitas com alta de 10% no
primeiro quadrimestre do ano, motiva-
do, principalmente, pelo novo posicio-
namento da marca, maior número de in-
formações sobre a grade, novas oportu-
nidades de negócios e uma maior apro-
ximação dos parceiros e anunciantes. Se-
gundo Milton Machado, gerente regional,
um dos exemplos de aproximação com o
mercado foi o evento Aquece 2011, rea-
lizado no Pier 47 para anunciar as novi-
dades na programação. Além da equipe
regional, a diretoria de rede e os artistas
da grade nacional Celso Portiolli e César
Filho estiveram na festa para prestigiar e
receber os cerca de 200 convidados en-

Milton, do SBT de Belém: meta da emissora é crescer 15 % no segundo semestre

Equipe da RedeTV Manaus: emissora cresceu 67% com campanhas voltadas ao mercado local

tre anunciantes, clientes e prospects. A
meta da emissora é crescer 15% no se-
gundo semestre, com o foco nos conte-
údos regionais.

A inauguração da nova sede da emis-
sora marcada para outubro, no Bairro Ba-
tista Campos, vai aumentar a capacidade
de produção local. Para tanto, a direção
está investindo em novos equipamentos
de captação de imagens, ilhas de edição
não lineares com tecnologia HD, work-
flow de produção e servidores de exibi-
ção, tapeless (tecnologia de arquivo de
imagens em cartão de memória, sem o
uso de fitas), dentre outros equipamen-
tos high-end.

Investimentos no capital humano tam-
bém estão na pauta da emissora, que ini-
ciou o ano contratação de dois novos exe-
cutivos, o gerente regional Milton Macha-
do e gerente comercial Alexandre Tomé.
As aquisições estão dentro da estratégia
de reestruturação local que a emissora
vem adotando há mais de dois anos. Os
profissionais assumiram a regional com o
intuito de transformar a emissora em uma
referência para a região Norte. De acor-
do com a empresa, o mercado de Belém,
assim como o restante do País, está pas-
sando por um momento de profissiona-
lização cada vez mais exigente, por isso o
SBT está investindo mais. "O SBT Belém
é uma emissora do Pará e quer ser cada
vez mais o vizinho de porta da comuni-
dade" comenta Machado.

Hoje, o SBT Belém é a geradora de con-
teúdo para toda a região Norte e distri-
bui seu sinal em 27 estações locais, o que

compreende praticamente toda a popula-
ção do Pará. A sede em Belém conta com
total apoio da cabeça de rede em São Pau-
lo, que criou um departamento específi-
co para dar suporte nas áreas de marke-
ting, relações com a imprensa, audiência
e pesquisa, programação e criação visual.

Emergentes
A TV Amazonas, afiliada Rede Globo

em Manaus, presente em mais de 60 mu-
nicípios do Estado do Amazonas, prevê
crescimento real de 10,2% em 2011 sobre
2010. A expectativa é que o governo esta-
dual, após um tímido primeiro semestre,
volte a anunciar com maior intensidade.
Entretanto, os setores de varejo em geral
e a iniciativa privada, com destaque para
o setor imobiliário que está muito aque-
cido, devem continuar a aquecer a ativi-
dade publicitária na região. Gino Padial,
diretor comercial da Rede Amazônica de
Comunicação, avalia que o setor de au-
tomóveis, que também registrou cresci-
mento expressivo no ano passado, deve
ser um dos players mais relevantes ao lon-
go do ano, principalmente devido ao sur-
gimento de concessionárias de automó-
veis com novas bandeiras como a BMW
e a Audi que se instalaram em Manaus.

Além do bom momento económico do
País, o executivo afirma que pesa a favor
da emissora a qualidade da audiência que
a programação da Rede Globo proporcio-
na ao anunciante que tem o retorno ime-
diato de suas mídias. "Se ele anunciar ho-
je, começa a ter retorno no mesmo dia. O
cliente tem possibilidade de fazer uma



cobertura muito intensa em curtíssimo
espaço de tempo. A nossa estratégia de
marketing é atuar diariamente junto ao
mercado com os prospects, com pesqui-
sas existentes, com visitas, com demons-
tração de nossos resultados, com cases
de anunciantes" frisa. Padial diz ainda,
que, a parceria existente entre as agên-
cias de propaganda e a Rede Amazônica
dá às agências muita segurança de fazer
anúncios com a emissora. "Nós respeita-
mos intensamente as agências como só-
cios nossos, respeitamos o desconto pa-
drão das agências, não repassamos isso
ao cliente em hipótese alguma, não fa-
zemos questão de ter cliente direto e is-
so faz com que as agências confiem em
nosso trabalho" ressalta.

O executivo revela que a emissora vai
atuar com mais intensidade no setor de
jornalismo e priorizar a classe C. "Vamos
atuar mais em cima da classe C, que é uma
classe que consome mais TV" A empresa
já planeja investimentos visando a Copa
do Mundo de Futebol em 2014, princi-
palmente porque Manaus é uma das 12
cidades que vão receber delegações es-
trangeiras e jogos do mundial. Segundo
ele, a Rede Amazônica investe pesado
em atividades ligadas a eventos e espor-
tes como o futsal que vem demonstran-
do um nicho muito grande de adeptos na
região e bateu recordes de inscrições em
2011. Padial cita, ainda, o X-Terra, que tem
em Manaus, uma das etapas classificató -
rias para o mundial. Realizado no segun-
do fim de semana de junho, quando reú-
ne adeptos de esportes radicais em cor-
ridas diárias e noturnas no meio da sel-
va, o evento deve se consolidar na região,
principalmente pelo crescente interesse
dos jovens pelos esportes em geral.

Também de propriedade da Rede Ama-
zônica de Comunicação, a TV Acre, trans-
mite a partir da capital Rio Branco, o sinal
para 20 dos 22 municípios do Estado, que
fica situado no extremo Oeste da região
Norte do Brasil. Ricardo Mendes, dire-
tor regional da afiliada Globo, conta que
a emissora fechou 2010 com crescimento
na ordem de 13% sobre o ano anterior, e
revela que a expectativa é encerrar 2011
com alta de 18%. Segundo Mendes, a pri-
meira bandeira da TV Acre é tratar de te-
mas relacionados ao meio ambiente, as
questões sociais, a vida nativa e o regio-
nalismo no sentido de educar a popula-
ção, fomentar novos negócios e incenti-
var o empreendedorismo. O jornalismo
local é o único produto fora da grade da
cabeça de rede. Pelas manhãs, os teles-
pectadores acompanham as notícias da
região no Bom Dia Acre, e à noite, no Jor-
nal Acre. Os departamentos comerciais e
de marketing são geridos pela Rede Ama-
zônica e segue o padrão estabelecido pela
Rede Globo, que é estendido às afiliadas
de Rondônia, Amapá e Roraima.

Apostas
De acordo com Dalva de Andrade, co-

ordenadora de jornalismo do Grupo Cal-
deraro de Comunicação, que administra
a Rede TV Manaus, a afiliada amazonen-
se é líder no ranking de envio de maté-
rias da região Norte para a cabeça de re-
de em São Paulo, desde abril de 2010. As
pautas abastecem os programas Rede TV!
News, Leitura Dinâmica, Esporte e Good
News. Apesar de ainda não ter produção
local de jornalismo, a emissora deve dis-
tribuir para a rede a partir de agosto bo-

letins de notícias, de hora em hora, e já
estuda implantar um telejornal local a
partir de 2012.

O departamento comercial da Rede
TV Manaus afirma que a emissora cres-
ceu 67% em 2010, graças a campanhas de
marketing voltadas ao mercado e às agên-
cias de publicidade, além da aquisição de
transmissores e novos equipamentos que
permitiram a chegada do sinal a cidades
próximas da capital, como Iranduba e Rio
Preto, além das repetidoras em Itacoatia-
ra e São Gabriel da Cachoeira.

Uma nova área dedicada ao esporte
está sendo desenhada pela empresa que
enxerga no segmento grande potencial, já
que essas cotas têm muita demanda en-
tre os anunciantes.

O interior do Amazonas também es-
tá entre as metas da emissora. "Não só
porque temos a intenção de criar uma
identificação da emissora com os ribei-
rinhos, mas também porque comercial-
mente, alguns clientes já nos cobram isso.
Muitos têm lojas e empreendimentos no
interior do Estado e quando este compra
uma mídia aqui na capital, quer que o in-
terior seja contemplado também" frisa

gramas especiais em épocas próprias.
Desde o ano passado, a emissora está

se organizando e trabalhando para dispo-
nibilizar o sinal digital, visando proporcio-
nar maior qualidade aos telespectadores,
clientes e parceiros. Com relação aos pla-
nos de expansão, Eduardo Burns salien-
ta que, inicialmente, a empresa trabalha
nas regiões que dão resultados mais con-
cretos. "Pretendemos priorizar as ações
iniciais nas localidades que já possuímos
emissoras como nas regiões Sul e Norte
do Pará, para depois partirmos para no-
vos desafios. Nossos departamentos co-
mercial e de marketing trabalham alia-
dos e de uma forma muito transparente,
e a nossa visão de mercado está relacio-
nada diretamente a, antes de atender o
cliente, 'entender o cliente! Dessa forma,
buscamos realmente a satisfação plena
do nosso cliente e como consequência,
à nossa" finaliza.

Interatividade
A TV Anhanguera, afiliada Rede Glo-

bo, unidade Tocantins, teve um desem-
penho espetacular em 2010, com cresci-
mento de 17,32% em relação a 2009. Pa-

Rômulo, do SBT do Tocantins: identidade com a classe C garante crescimento da emissora

Dissica Calderaro, diretor do Sistema A
Crítica de Rádio e Televisão.

Agronegócio
A direção da TV Jovem Palmas, afiliada

Record no Estado do Tocantins, contabili-
zou resultados satisfatórios em 2010, ape-
sar das oscilações do mercado. Sem citar
números, Eduardo Vaz Burns, diretor ge-
ral das filiais, afirma que o desempenho
da emissora foi extremamente satisfatório
no último ano. "Buscamos sempre traba-
lhar de forma a atender às necessidades
dos nossos clientes. Outro fator muito im-
portante foi o crescimento sólido da Rede
Record. Começamos 2011 em constante
crescimento, não só em volume de negó-
cios, mas principalmente na captação de
novos clientes, que têm demonstrado sa-
tisfação em trabalhar conosco em função
da qualidade no atendimento e retorno
nos investimentos" reforça.

De olho nas exigências do mercado,
Burns conta que em maio, foi testado du-
rante 15 dias, um programa voltado para
a maior feira de agronegócios da região
Norte do Brasil, o TV Agrotins. O produ-
to agradou profissionais do agrobusiness
e da área de comunicação. Devido ao su-
cesso, a direção estuda lançar outros pro-

ra 2011, a emissora projeta alta de 12%,
sendo que os primeiros meses do ano já
confirmam esta tendência, segundo Fá-
tima Roriz, diretora de negócios da Or-
ganização Jaime Câmara. Fátima conta
que os maiores anunciantes estão nos
setores de eletroeletrônicos, concessio-
nárias de veículos e de supermercados,
o que prova que a iniciativa privada ele-
vou sensivelmente sua participação nos
resultados comerciais reforçando a o per-
fil promissor da região. Apesar de prati-
car os formatos comerciais definidos pe-
la Rede Globo, as afiliadas do grupo tam-
bém se valem de projetos especiais com
temas como meio ambiente, agronegó-
cios e educação.

A diretora de negócios afirma que a TV
Anhanguera segue à risca a missão traça-
da pela companhia de disponibilizar in-
formação 24 horas por dia, sete dias por
semana no tempo, local e na forma de-
mandados pelo público-alvo, com inde-
pendência e diferenciação. "Assim, enten-
demos que jornalismo e interatividade são
as bases de nossos investimentos. A pro-
posta é avançar na prestação de serviços
e estreitar ainda mais as relações com a
comunidade, estimulando a participação
e o envolvimento" enfatiza.

A executiva lembra que a cabeça de re-
de, a TV Anhanguera de Palmas, já está
com o sinal digital no ar desde agosto de
2010. "Fomos a primeira emissora a dis-
ponibilizar sinal digital e em alta resolu-
ção (HD) no Tocantins. E ainda somos a
única a emissora do Estado a operar com
esta tecnologia" completa, revelando que
o grupo já está em fase de implantação da
segunda geradora digital em HD, com a
TV Anhanguera de Araguaína, sediada
na segunda cidade do Estado em popu-
lação. Segundo ela, Araguaína é um dos
municípios que mais crescem no País, e
tem uma economia em plena expansão,
além de ser referência na região Norte
nas áreas de educação e saúde.

Sintonia
Romulo Ferreira Troncoso, diretor-pre-

sidente da TV Capital, afiliada SBT no To-
cantins, mostra entusiasmo ao falar da
expectativa de desenvolvimento em to-
dos os setores do Estado, que já indicam
reflexos positivos para o setor de comu-
nicação. "Nós estamos investindo bas-
tante em conteúdo e nos empenhamos
na criação do portal do SBT no Tocan-
tins, para que seja a primeira TV online
com programação local no Estado, com
estreia prevista ainda no segundo semes-
tre de 2011" destaca.

O empresário indica os programas Pra
Você, dedicado ao público feminino, e o
Programa de Brasília, que faz a cobertu-
ra do cenário político e até de entreteni-
mento na capital federal, que estrearam
na grade no primeiro semestre, como no-
vas apostas para agradar a audiência e o
mercado publicitário. As novidades não
param aí. Segundo Romulo, a emissora
está propondo um negócio diferente que
é a produção de programas a partir de São
Paulo para transmitir ao público tocan-
tinense. Entre os produtos estão: Outros
Sons, onde o artista toca um som conhe-
cido, mas de maneira diferente, como se
fosse a criação de uma nova música, com
uma nova roupagem. Já o programa Elas,
segue o formato de entrevistas direcio-
nado ao público feminino com matérias
sobre comportamento. E o Socialite, que
entrevista o empresariado e revela nuan-
ces da high society paulista.

O executivo diz que pretende expandir
esses programas com temas abrangentes,
não só na ligação São Paulo-Tocantins,
mas também para as outras afiliadas do
grupo — a TV Araguaína, TV Gurupi, TV
Palmas e TV Porto.

Apesar da produção, captação e edição
dos programas usarem a tecnologia digi-
tal, a transmissão do sinal das emissoras
ainda ocorre no sistema analógico, mas
o empresário afirma que a implantação
do sinal digital faz parte dos investimen-
tos futuros, assim como direcionar mais
aportes ao jornalismo local.

Para Romulo, a identidade do SBT com
a classe C, que é a classe que mais cres-
ceu e tem revolucionado todos os merca-
dos, tem aquecido os negócios da com-
panhia. "Nós temos uma rede de rádio
muito forte que é a Tocantins FM e ala-
vancamos a TV com a rádio e vice-versa.
Sem dúvida, esse respaldo de vários veí-
culos desde mídia exterior, propagandas
em aeroporto, em relógio de temperatu-
ra, outdoor, rádio e TV formam um con-
glomerado de comunicação, que nos per-
mite atingir todos os nichos de público e
todos os tipos de empresários" conclui.

Text Box
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