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Cristina Padiglione

Incentivar o uso da TV móvel,
item que, segundo projeções da
Anatel, estará nas mãos de 100
milhões de brasileiros até a Co-
pa de 2014, é ponto primordial
para a política interna da TV
Globo no momento. Enquanto
difunde o uso da TV ao vivo via
celular ou tablet, a emissora
procura inibir o hábito da TV
sob demanda e da TV que é gra-
vada para ser vista depois.

Os planos para a TV móvel,
assim como as contas que justi-
ficam o reinado da TV aberta
nessa era em que internet e TV
paga crescem como nunca no
Brasil, foram assuntos aborda-
dos pelo diretor-geral da TV
Globo, Octávio Florisbal, em en-
trevista exclusiva ao Estado na
sexta-feira, na sede da emissora
em São Paulo.

● A Globo tem sido procurada
por operadoras de vídeo sob de-
manda para vender seu conteú-
do. Há planos para isso?
Como temos ainda muito bons
números de audiência, na TV
aberta, e temos bons números
de audiência na internet, com o
jornalismo, o esporte e o entre-
tenimento, não podemos fazer
uma autofagia, não podemos es-
timular o nosso telespectador a
deixar de ver televisão linear,
ao vivo, para ver depois, porque
isso aqui (a TV linear) vale mui-
to mais que o outro lado.

● Ao mesmo tempo, a emissora
tem incentivado o público a ver
TV móvel, por meio de suas nove-
las. É uma aposta para a Copa?
O Ibope agora fez uma parceria
com a Video Research, empresa
japonesa que já avançou nesse
terreno para medir a audiência
da TV móvel. Se isso der certo
aqui, será um ótimo negócio pa-
ra a Copa. Temos um estudo,
há bastante tempo, para saber

como manter a nossa audiência
na TV aberta e nos nossos por-
tais e, ao mesmo tempo, como
explorar aplicativos em celula-
res e 3 G para a Copa. TV no ce-
lular, em 2014, vai ser veículo
de massa. A gente olha isso e
olha a questão das redes so-
ciais, em que as pessoas têm o
hábito de comentar a TV.

● E a TV móvel pode inibir o hábi-
to da TV sob demanda?
A questão de você assistir à
TV time shifting, como eles di-
zem nos EUA, que é gravar pa-
ra ver depois, vai criando um
hábito de não mais precisar
chegar em casa para ver a no-
vela, você assiste depois. Isso,
com o tempo, vai corroendo a
audiência. Quantas vezes fo-
mos procurados por Netflix,
pelo Now (da Net), e disse-
mos ‘não’? Temos de ver co-
mo criar o nosso próprio vi-
deo on demand. Agora, fora
do lar, temos todo o interesse
em cultivar esse hábito.

● Nos últimos cinco anos, em
termos porcentuais, a Globo redu-
ziu sua fatia de audiência, mas
não perdeu receita publicitária.
Como a TV aberta abocanha 65%
da publicidade, com internet e TV
paga em pleno crescimento?
Nós acompanhamos essa ques-
tão de audiência, somos neuróti-
cos. Temos duas reuniões por
semana, de programação, con-
teúdo, e a gente fica mapeando
tudo. O PNT (Painel Nacional
do Ibope) foi inaugurado em
1997. A Globo tinha, de 97 a
2004, 21 pontos das 7h à 0h. O
SBT vinha em segundo, a Re-
cord, em terceiro – somavam 12,
13 pontos, a mesma coisa que
hoje. Entre 2005 e 2006, fomos
a 23 pontos. Depois voltamos a
21. Nos últimos anos, no PNT,
temos 18, 19 pontos. Se você
olhar assim, tem uma perda per-
centual, mas, hoje, os 18 pontos
são muito mais telespectadores
do que os 21 de 1997, porque ho-
je há 55 milhões de domicílios
vendo TV e lá havia 35 milhões.

● A queixa da Record é que a fa-
tia que a Globo tem disso em pu-
blicidade já não corresponde à
fatia de audiência.
No primeiro semestre deste
ano, numa lista dos 50 progra-
mas de maior audiência, 47 são
da Globo (PNT). As agências e
os anunciantes sabem o target
que eles querem atingir, e eles
fazem esse ranking, eles têm lá
os simuladores deles. Eles pe-
gam assim os 30 maiores e a
grande maioria é da TV Globo.
A TV Globo, de fato, nesses
65% de TV aberta, tem uma par-
ticipação majoritária, acima de
50%. E há o parâmetro dos dois
dígitos (acima de 10 pontos no
Ibope). Atingir dois dígitos é
um fator que desperta a aten-
ção do mercado. Ontem (quinta-
feira), nós tivemos 22 ou 23 pro-
gramas acima de 10 pontos. A
Record teve 1 programa e o SBT
teve 1. A Globo tem o menor
custo por mil (consumidores).

● O crescimento da TV paga não

afeta o faturamento da aberta?
A TV paga sempre se colocou
como uma TV da classe AB, é
mais para nichos, mesmo com a
chegada agora da classe C. Os
anunciantes quase não progra-
mam TV paga para públicos de
classe B2 para baixo porque
eles já foram atingidos pela TV
aberta, que é muito assistida
por quem tem TV paga. A TV
aberta ainda tem 55% de partici-
pação na audiência de quem
tem TV paga – selecionando só
a classe C que entrou na TV pa-
ga, essa participação da TV aber-
ta é de 75%. Fizemos uma pes-
quisa para saber sobre a classe
C que agora está entrando bas-
tante na TV paga: eles assistem
maciçamente TV aberta, filmes
dublados e canais de esportes.

● A Globo agora tem duas nove-
las no ar, com caráter inovador:
Avenida Brasil e Cheias de Char-
me, que exploram como nunca
as classes ascendentes e a inter-
net. É proposital?

São duas novelas muito boas,
de tempos em tempos se conse-
gue isso. Elas são para todos os
públicos, mas têm uma aborda-
gem mais popular. Tem muito
aí das pesquisas que a gente faz
com essas novas classes sociais
ascendentes, como elas se
veem, como elas vivem. A gente
faz algumas pesquisas com jei-
tão antropológico, que colocam
pessoas da família para pesqui-
sar a própria família, para ver o
papo que rola, como elas se ali-
mentam, como se vestem, sem
interferência de pesquisador.
Aí o irmão brinca com a irmã:
‘Suponha que você vai a um bai-
le funk. Me conta com que rou-
pa você vai’. E a gente vai vendo
as preferências, as cores, os
pontos de encontro fora de ca-
sa, o que eles valorizam. No pas-
sado, eles miravam muito a clas-
se superior. Agora eles têm um
desejo de ascensão, de mobilida-
de social, mas são muito orgu-
lhosos da posição que conquis-
taram: não querem sair do bair-
ro onde estão, querem ser reco-
nhecidos ali. É algo que essas
novelas conseguiram captar.

● A Globo reduziu seu conteúdo
infantil a uma sessão semanal:
como se cria uma nova geração
de espectadores sem isso?
Na prática, a gente não deixa de
criar o hábito do público infan-
til, porque as crianças assistem
à programação com os pais,
elas vão se habituando a ver a
novela, o jornal, o jogo. Se você
computar, tem mais criança as-
sistindo novela do que progra-
mação infantil. E tem um rito
de passagem. À medida que vo-
cê vai evoluindo, vai modifican-
do seus hábitos. Hoje, um ado-
lescente de 14 anos está muito
envolvido com internet, redes
sociais: será que no futuro ele
vai deixar de ver TV? Não vai.
Quando ele casar, tiver filhos, e
chegar em casa, ele vai jantar,
querer ver o jogo de futebol e
não vai ficar como um maluco
na internet. É claro que as pes-
soas de mais idade são as que as-
sistem à TV aberta, em qual-
quer lugar do mundo. Não vai
existir um velhinho enlouqueci-
do nas redes sociais.

Q uem viveu, como eu, na se-
mana passada, o pesadelo
de utilizar grandes aeropor-
tos brasileiros, como o Ga-

leão ou Guarulhos, sentiu na pele cer-
tamente o que é a humilhação a que
estamos sendo submetidos por poli-
ciais e funcionários arrogantes, pre-
potentes e autoritários, embora pa-
gos, suprema ironia, com o dinheiro
de nossos impostos. Como milhões
de outros cidadãos, sinto vergonha
de viver em um país sem governo,
sem justiça e sem o menor respeito
por seu povo. É triste reconhecer, lei-
tor, mas a impunidade triunfa no Bra-
sil de 2012. A cada dia que passa, mais
empresas e cidadãos são desrespeita-
dos em seus direitos fundamentais,
nos aeroportos, na alfândega, na vigi-
lância sanitária, nos portos, nas rodo-
vias, nas greves selvagens, nas univer-
sidades paralisadas há meses.

A omissão não é apenas do Executi-
vo, mas do governo como um todo,
incluindo Congresso e a Justiça.

Nem o Ministério Público, que tem pres-
tado bons serviços nos últimos anos,
dispõe-se a enfrentar a imensa chanta-
gem a que estamos submetidos.

Somos reféns. Diante de greves selva-
gens, eu, você, todos os brasileiros, esta-
mos de joelhos, somos reféns, nas mãos
de qualquer grupelho sindical ou corpo-
ração profissional. Essas entidades sa-
bem que não há qualquer limite para
seus protestos.

Aliás, a ousadia e a violência desses
movimentos crescem à medida que as
entidades representativas de cada cate-
goria se sentem mais poderosase organi-
zadas. Até porque sabem que o governo
não coíbe nenhum excesso e não se opõe
à ação desses novos donos do poder.

É claro que ninguém é, nem poderia
ser, contra as reivindicações justas de
nenhuma categoria. Nem contra o direi-
to de greve, nos limites da lei. No entan-
to, não se pode violar, impunemente, o
direito dos cidadãos que nada têm a ver
com as discórdias ou dissídios bilate-

rais. O mundo civilizado e democrático
não tolera atos e manifestações violen-
tas contra a população ou a destruição
do patrimônio público ou privado.

Mas o que acontece no Brasil de hoje?
Aqui, os novos donos do poder fecham
hospitais, bloqueiam vias públicas, in-
terrompem serviços essenciais e de
emergência. E riem na nossa cara, por-

que a impunidade é total. Sabem que
não serão presos, não perderão o empre-
go e, no final, receberão todos os dias
parados e conseguirão reajustes supe-
riores à inflação. E quem paga a conta?
Eu e você, leitor.

As mal-amadas. A recente crise do ce-
lular mostrou quem é quem na telefo-
nia móvel, o papel e o desempenho das
operadoras, da Anatel e do governo –

bem como a responsabilidade de cada
um desses players na solução dos pro-
blemas do setor. É claro que as operado-
ras de celular são odiadas por grande
parcela da população. Para alguns, sim-
plesmente por serem empresas priva-
das. Para outros, porque algumas presta-
doras têm capital estrangeiro. E para a
maioria, com muito mais razão, porque
todas prestam serviços medíocres e
atendem mal os seus clientes. A suspen-
são da venda de celulares por 11 dias,
imposta a três operadoras pela Agência
Nacional de Telecomunicações (Ana-
tel), comprovou o quanto essas empre-
sas precisam melhorar.

Outra lição da crise foi o reconheci-
mento público pela agência reguladora
de que sua fiscalização tem sido pouco
eficaz no combate aos maus serviços.
Vamos cobrar, portanto, nova postura
da Anatel.

Cordeiros. O cidadão brasileiro pare-
ce ter paciência infinita, ovina ou bovi-
na, mesmo sendo desrespeitado todos
os dias, em todos os setores, não apenas
por operadoras de telefonia, mas nos
transportes, hospitais públicos, segura-
doras de saúde, previdência ou seguran-
ça e pela maioria das prestadoras de ser-
viços. Muitos perguntam por que o go-
verno e suas agências não dizem toda a
verdade e passam a enfrentar seriamen-
te os abusos e os maus serviços.

A resposta é simples. Primeiro, por
estarem conscientes de prestar os pio-
res serviços nas áreas estatais. Segundo,
porque é mais fácil jogar para a torcida.

Buscar popularidade com puni-
ções draconianas e fogos de artifício
não resolve. Desse modo, o governo
finge que nos defende – como nos
juros bancários, controlados pelo
próprio Banco Central, e na telefo-
nia, em que fiscaliza mal. Isso só des-
via por algum tempo a atenção da po-
pulação da montanha de mazelas de-
nunciadas diariamente pela mídia,
envolvendo escândalos, corrupção,
obras superfaturadas, impostos es-
corchantes e ineficiência estatal.

Hora de reagir. Por que a maioria
esmagadora dos brasileiros não rea-
ge? Talvez por falta dessa consciên-
cia fundamental de cada cidadão, de
que somos nós quem paga impostos
equivalentes a quase 40% do Produ-
to Interno Bruto e não recebemos
em contrapartida serviços minima-
mente decentes. Em lugar da cínica
operação padrão dos policiais, o Bra-
sil poderia e deveria por em prática a
verdadeira operação padrão respeitá-
vel, que é a rigorosa aplicação da lei,
da justiça e do respeito à população.

Não se cale, leitor. Grite, infernize
todo mau político, use a internet e
todos os instrumentos democráti-
cos para denunciar o abuso, a corrup-
ção, a violência e a mentira. Use to-
das as armas republicanas ao seu al-
cance para combater esse estado de
coisas. Aproveite cada eleição para
dar troco, pelo voto.

Um dia, talvez, tenhamos governo
que jogue de nosso lado.
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Globo trata TV móvel como aliada

Um país sem governo

Octávio Florisbal, Diretor-geral da TV Globo

O cidadão brasileiro parece
ter paciência infinita, sendo
desrespeitado todos os dias

ETHEVALDO
SIQUEIRA

Planos. Octávio Florisbal em sua sala, na Globo São Paulo: estudos da emissora para explorar novas mídias na Copa de 2014

●✽ esiqueira@telequest.com.br

Para evitar fragmentação
de sua audiência, rede
inibe o hábito do vídeo sob
demanda e incentiva uso
da TV via tablet e celular
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 ago. 2012, Economia & Negócios p. B10.




