
•  30  abril  2012

32 especial tv aberta

Está dada a largada. Ano de eleição pa-
ra as emissoras de TV é sinônimo de 

prestígio junto ao telespectador, que quer 
ver seus interesses representados na teli-
nha durante as transmissões e conhecer 
melhor os candidatos e suas propostas. 
A cobertura começa meses antes do plei-
to, envolve muitos profissionais e repre-
senta um round a mais na luta pela au-
diência. Alguns canais já têm data e hora 
agendadas para a programação ir ao ar, 
assim como as regras apresentadas aos 
candidatos que serão convidados a ex-
por as ideias.

Apesar de não integrar  a classificação de 
campeões de audiência, esses programas 
são importantes no esclarecimento dos elei-
tores, garante Roseli Aparecida Martins Co-
elho, professora da Fundação Escola de So-
ciologia e Política de São Paulo. Sejam eles 
debates entre os candidatos promovidos pe-
las emissoras de rádio e de TV ou programas 
oficiais dos partidos políticos (leia matéria 
ao lado). “A audiência é baixa por causa de 
vários fatores, entre os quais o horário das 
transmissões, geralmente depois das 22h. 
Além disso, têm duração, em média, que 
passam de uma hora, e as regras rígidas 
demais, que inibem o debate. No entanto, 
uma emissora de televisão com pretensões 
de ser um national player no debate políti-
co do País não pode se dar ao luxo de ficar 
fora da agenda eleitoral”, afirma.

Na avaliação dela, o resultado é po-
sitivo porque, invariavelmente, acres-
centa alguma informação nova sobre 
os candidatos em disputa. “Entretanto, 
é preciso reconhecer que a divulgação 
das candidaturas pela televisão é um 
dos fatores que contribuem para o ‘dé-
ficit de democracia’, na definição de al-
guns cientistas políticos. Segundo esses 
analistas, a ‘política televisiva’ está dire-

Jornalismo

Palanque em rede nacional
Eleições municipais esquentam corrida por audiência com a realização de debates entre candidatos

Por Marta Bernardo Cesar

tamente relacionada ao predomínio do 
dinheiro nas campanhas eleitorais”, aler-
ta a professora.

Calendário
Na Globo, o debate do primeiro turno 

acontecerá no dia 4 de outubro e, como 
em outros anos, as cinco emissoras pró-
prias e as 117 afiliadas realizam debates 
municipais ao vivo, logo após a novela 
das 21h. Para todos os eventos, as regras 
seguem os mesmos critérios. São cinco 
blocos: dois com temas determinados, 
dois com temas livres (alternados) e um 
último para considerações finais. 

Para que todos perguntem e respondam 
ao menos uma vez em cada bloco, o pro-
grama segue uma regra criada pelo mate-
mático Oswald de Souza. Cada candidato 

tem 30 segundos para perguntas, dois minu-
tos para respostas, um minuto para réplica 
e um minuto para tréplica. Em cada deba-
te, a plateia é composta por convidados da 
emissora e, também, de cada participante.

Na RedeTV, as datas estão pré-agendadas 
para setembro nas cinco emissoras próprias. 
Em São Paulo, o debate deve ocorrer no dia 
3; no Rio de Janeiro, dia 5; em Belo Horizon-
te, dia 7; no Recife, no dia 10; e, em Fortaleza, 
no dia 12. Segundo Américo Martins, supe-
rintendente de jornalismo e esporte do ca-
nal, a definição do formato das transmissões 
depende do entendimento com os candi-
datos. “Depende da negociação, de aceita-
rem nossas propostas. Já temos a experiên-
cia de 2010 e vamos usá-la em 2012. Muito 
provavelmente serão três ou quatro blocos, 
com uma hora e meia de duração”, adianta. 

A emissora já desenhou um esboço para re-
petir a transmissão dos debates nas praças 
onde houver segundo turno. No Rio, a pre-
visão é que ele aconteça em 12 de outubro; 
em Fortaleza, dia 15; no Recife, dia 17; em 
Belo Horizonte, dia 19; e, em São Paulo, 21 
de outubro. Os debates serão mediados pe-
lo jornalista Kennedy Alencar.

A Record ainda está em fase de defini-
ção das praças e das datas para a reali zá-
los, mas, de acordo com a Central de Co-
municação, o grupo sempre opta pela últi-
ma semana antes das eleições, porque nos 
anos anteriores essa estratégia foi bem-
su cedida. Sobre as regras, a emissora diz 
que são definidas juntamente com os re-
presentantes dos partidos políticos. Assim 
que os candidatos forem definidos, a di-
reção iniciará as reuniões para apresentar 

Uma das reclamações constantes 
dos radiodifusores é a cessão de espaço 
nos horários nobres da grade para a 
propaganda política. A Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (Abert) diz que não é possível 
medir a perda de receita com a cessão 
de horário para os programas políticos, 
mas contemporiza ao lembrar que 
se trata de um serviço relevante a 
ser prestado ao aperfeiçoamento da 
democracia, e que todos os grupos de 
comunicação estão cientes de que têm 
de prestar esse serviço.

“Mensurar financeiramente não 
é possível, primeiro porque não é só 
durante as eleições — tem também a 
propaganda partidária, são cinco minutos 
de inserções todos os dias. E, ainda, os 

programas dos partidos, normalmente 
às segundas e às quintas-feiras, que 
também tomam um tempo considerável”, 
lembra Rodolfo Machado Moura, diretor 
de assuntos legais da Abert. 

Se fosse feita uma análise 
estritamente econômica, segundo 
o dirigente, se verificaria que não é 
vantajoso para as emissoras abrir mão de 
receitas com venda de breaks comerciais 
para veicular propaganda político-
partidária. Mesmo com a possibilidade 
de fazer jus ao ressarcimento fiscal com 
o abatimento de parte dessa perda de 
receita no Imposto de Renda devido — 
até porque nem todas as emissoras se 
encaixam nesta regra.

Moura aponta que o mais 
problemático é a questão da perda 

de audiência constatada durante a 
transmissão da propaganda obrigatória. 
“Essa perda não é recuperada quando 
a propaganda se encerra”, informa. 
Especialmente no caso do horário 
eleitoral gratuito, que pode chegar a 
50 minutos, duas vezes ao dia: no rádio, 
logo de manhã, e na hora do almoço; na 
televisão, no início da tarde e no horário 
nobre noturno. “Quando começa o 
programa, boa parte da audiência migra 
para outros serviços ou, simplesmente, 
desliga e vai fazer outra coisa. Ou muda 
para a TV a cabo, ou vai jogar videogame. 
E não necessariamente retorna quando 
se encerra a propaganda. Então, tem 
um prejuízo muito maior do que o 
econômico, mensurável apenas pela 
cessão do espaço”, explica. 

Horário eleitoral gratuito derruba audiência

William Bonner comanda debate na Globo: fórmula matemática para garantir o mesmo espaço a cada participante
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Debate na Record: emissora promete igual espaço a todos 
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o projeto e aprovar as regras e os blocos.
O SBT não transmite debates políticos, 

mas frisa que debates, entrevistas e repor-
tagens sobre problemas da cidade fazem 
parte da cobertura da eleição. “Proporcio-
nar esclarecimento ao eleitor e levar in-
formação isenta e independente faz parte 
dos compromissos do jornalismo do SBT. 
O SBT vai dar início, no dia 23 de abril, a 
uma rodada de sabatinas com todos os 
pré-candidatos de São Paulo. As entrevis-
tas serão transmitidas pela internet, uma 
inovação em se tratando de TV aberta”, 
afirma o diretor de jornalismo, Marcelo 
Parada. A Bandeirantes, uma das pionei-
ras na realização de debates políticos, não 
atendeu à reportagem de M&M Especial.

Majoritários
Um critério adotado pelas emissoras é 

convidar candidatos que tenham represen-
tatividade no Congresso, mas todas garan-
tem que abrem espaço para os demais, seja 
em forma de entrevistas exclusivas, seja em 
matérias veiculadas nos telejornais e nos si-
tes dos grupos. A Globo, segundo a CGCom, 
busca acordo com os candidatos com menor 
representatividade nas pesquisas. Só parti-
cipam do debate aqueles que obtêm pelo 
menos 3% das intenções de voto na última 
pesquisa antes do evento, e todos recebem 
cobertura jornalística durante a campanha.

A RedeTV, a exemplo de 2010, quando 
estreou na transmissão de debates políti-
cos, vai contemplar os demais candidatos 
com entrevistas. “Convidamos os candida-
tos com representação no Congresso, não 
limitamos a participação, necessariamente, 
só ao principal candidato ou ao segundo 
colocado. Agora, os que têm menor repre-
sentação, nós contemplamos com entre-
vistas exclusivas”, afirma o superintendente 
de jornalismo e esporte do canal. A Record, 
por sua vez, garante que vai dar igual es-
paço a todos tanto nos canais abertos (TV 
Record e Record News) quanto no portal 
R7 “independentemente da colocação nas 
pesquisas, seja nos debates, em sabatinas 
ou em matérias jornalísticas”, informa por 
meio da assessoria de imprensa.

Publicidade
Que dá prestígio e mostra engajamen-

to na solução dos problemas da socieda-
de abrir espaço na grade para que os can-
didatos divulguem suas propostas (além de 
cumprir com uma das premissas de conces-
são pública, que é a prestação de serviços), 

Estadão, TV Cultura e YouTube 
uniram forças para realizar a cobertura 
da disputa eleitoral pela Prefeitura 
de São Paulo. A parceria, inédita no 
Brasil, permitirá que os candidatos 
exponham e divulguem suas propostas 
via internet, TV, rádio, impresso e em 
novas mídias. Com a iniciativa, leitores, 
telespectadores, internautas, ouvintes 
e usuários de celular e tablets terão 
acesso à transmissão simultânea 
em todas as plataformas de mídia 
disponíveis.

O debate de estreia, no dia 16 de 
julho — o primeiro da campanha 
paulistana —, já acertado com os 
partidos, será no auditório da TV 
Cultura e vai ao ar no horário do 
programa Roda Viva, às 22h. 

Fernando Vieira de Melo, vice-
presidente de conteúdo da TV Cultura, 
diz que a ideia de estabelecer a 
parceria entre a emissora, o jornal e 
o portal de vídeos visa amplificar ao 
máximo as possibilidades de difundir 
o debate que será promovido entre os 
candidatos. “Felizmente, no Brasil, 
hoje, o debate é parte fundamental do 
processo democrático da escolha dos 
governantes. As atuais possibilidades 
tecnológicas permitem que 
amplifiquemos ainda mais esse tipo de 
encontro. Por isso, estamos unindo os 
recursos de três grandes empresas de 
comunicação, com o mesmo propósito 
de levar aos telespectadores, aos 
ouvintes, aos leitores e aos internautas 
as propostas dos candidatos a 
administrar a capital “, diz Vieira, ao 
adiantar que a expectativa é muito 

Multiplataforma na cobertura das eleições de SP

ninguém duvida. Mas, e o faturamento? As 
emissoras garantem que, além de audiência, 
existe demanda comercial durante a trans-
missão. “Os debates atingem excelentes ín-
dices de audiência, similares às dos progra-
mas apresentados na mesma faixa de horá-
rio. Optamos por transmiti-los pela preocu-
pação que a Record tem em prestar serviço 
ao eleitor e à democracia. Nossos debates 
vão ao ar sempre na reta final da eleição e, 
por isso, são decisivos no voto.” 

A Rede Globo lembra que promover de-

bates entre os principais candidatos é uma 
forma de reforçar a democracia e demons-
trar o compromisso em informar o teles-
pectador em um momento tão crucial co-
mo o do voto. “Principalmente para o te-
lespectador que, se ainda não tem opinião 
formada, precisa desse confronto de ideias 
para tomar a decisão. Por isso, a intenção 
é sempre exibir o último debate antes das 
eleições. A audiência nunca foi uma ques-
tão para a realização dos debates, inclusi-
ve porque esse tipo de programa sempre 

lidera o seu horário de exibição”, informa a 
Central Globo de Comunicação (CGCom). 

Martins, da RedeTV, diz que os deba-
tes de 2010 deram muito prestígio à ca-
sa, além de trazer bons patrocínios e re-
tornos comerciais. “Fizemos um pacote 
de cobertura das eleições com um dos 
grandes bancos brasileiros e, este ano, es-
tamos também com o planejamento da 
cobertura. Já estamos discutindo com os 
eventuais patrocinadores nossa cobertu-
ra, que vai muito além dos debates”, avisa.

positiva, já que, além das competências 
técnicas, o debate vai unir a seriedade e 
a credibilidade das três empresas.  

O diretor de conteúdo do Grupo 
Estado, Ricardo Gandour, reforça que a 
empresa vem avançando na estratégia 
de levar sua marca e conteúdos às mais 
diversas plataformas. “Essa parceria 
específica é altamente complementar 
e reúne a capacidade jornalística e 
de análise da equipe do Estadão, a 
infraestrutura televisiva e a capacidade 
de produção da TV Cultura e o poder 
amplificador e de interatividade de um 
canal como o YouTube, praticamente 
sinônimo de vídeo na internet”, define. 

“O objetivo é colocar nossas 
plataformas à disposição do debate 
eleitoral e levar mais informações ao 
eleitor, oferecendo subsídios para que 

ele possa participar ativamente do 
processo democrático brasileiro”, 
destaca Álvaro Paes de Barros, diretor 
de novos negócios do YouTube no 
Brasil. O canal de vídeos do Google, 
promoveu, no ano de 2008, em 
parceria com a CNN, um debate entre 
o então candidato à Presidência dos 
EUA, Barack Obama, e John McCain, 
tendo obtido grande repercussão 
entre os eleitores. 

A parceria Estado-Cultura-YouTube 
prevê três debates: dois no primeiro 
turno e um no segundo, se houver essa 
etapa. O critério de participação é que 
os partidos tenham representação no 
Congresso. Os demais candidatos serão 
contemplados com entrevistas na TV 
Estadão, transmissão no YouTube e 
publicação no jornal e no portal.

Fernando Vieira de Melo, da TV Cultura: união de recursos de televisão, jornal e internet
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Dilma e Serra se enfrentam na RedeTV: em 2010, estreia da emissora na transmissão deste tipo de programa
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV Aberta, São Paulo, p. 32-33, 30 abr. 2012.




