
egue de dar inveja a qualquer meio, 
daqui ou de outro país, a performan

ce da televisão aberta brasileira. Foram 
faturados, na primeira metade deste ano, 
R$ 9,25 bilhões, que representam 64,8% 
do investimento da publicidade nacio-

nal. Trata-se de um recorde na história 
do Projeto Inter-Meios para o período. 

O desempenho da TV mostra que este 
meio atravessou com robustez um semes
tre de tímido desempenho da própria eco
nomia nacional, registrando crescimento 

de 13,5%. O aumento segue acima da evo
lução da média do mercado (11% nomi
nais), que neste ano deve manter a toada 
dos dois dígitos. E não há exagero em di 
zer que, em um mundo onde proliferam 
cupcakes, a televisão aberta, ao respon

der pela maioria esmagadora dos investi
mentos nacionais, segue como se fosse o 
principal fermento do grande bolo local. 

Mesmo com alguma estagnação ma
croeconômica em determinados setores, 
o discurso dos executivos das emissoras 
acompanha a linha de que o veículo tele
visão continua — e ainda por muito tempo 
continuará — aumentando, já que inde
pende de outras variáveis do mercado. E, 
dizem em uníssono, que o meio caminha 
como o que proporciona a maior cobertu
ra e a mais rápida resposta da audiência. 

"Acreditamos que 2012 poderá fechar 
com crescimento de até 10%, influencia
do principalmente pela TV aberta, que 
também deve crescer nestes patamares 
e manter a participação em torno de 63% 
pelo segundo ano consecutivo, solidi
ficando a preferência do meio" afirma 
Anco Saraiva, diretor da Central Globo 
de Marketing. Para ele, o fechamento do 
mercado publicitário no geral, na p r i 
meira metade de 2012, ficou bem acima 
das expectativas. 

Saraiva ressalta que, para a Rede Glo
bo, ao manter sua participação no merca
do de televisão aberta, o ano demonstra 
muita positividade, tanto em termos de 
audiência quanto no desempenho comer
cial. Reconhecimento crescente do mer
cado anunciante no tocante à eficiência 
e à rentabilidade do meio e das oportu
nidades regionais e locais que oferece — 
independentemente do tamanho da ver
ba disponível — é, na visão do executivo 
da Globo, o principal motivo para o meio 
manter tamanha hegemonia na indústria 
nacional de comunicação. 

O SBT, que teve um semestre bom, 
aguarda outro melhor ainda. O diretor 
comercial, Glen Valente, espera obter per
formance superior à da primeira metade 
do ano, coroando 2012 com o melhor re
sultado de vendas dos últimos anos do 
SBT. "Em relação a 2013 também temos 
boas expectativas de crescimento, uma 
vez que a esperada recuperação de al
guns mercados globais e a retomada da 
expansão da economia local contribuirão 
para a consolidação de um cenário mais 
positivo" garante Valente. 

O executivo relata um primeiro semes
tre com desempenho melhor do que o 
registrado em anos anteriores — 13% 
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de aumento no SBT, o que foi considera
do satisfatório. Embora considere que 
o meio TV continua firme e liderando o 
crescimento dos investimentos no setor, 
Valente observa que a performance da 
mídia em geral, no Brasil, teria sido me
lhor "não fossem os reflexos da grave cri
se internacional que trouxe algumas i m 
plicações para a economia local" 

Especificamente sobre a ascensão do 
SBT, o diretor aponta como fator de pe
so o próprio resultado de audiência, que 
também é crescente. Na emissora, a apos
ta é que a barra continue subindo: "Esta
mos com o firme propósito de manter es
te processo de avanço e consolidar nossa 
posição no mercado como a segunda re
de de TV nacional. Temos trabalhado in
tegrados à programação, à área artística 
e com planejamento" adianta. 

Supremacia garantida 
Mas, no que depender da Record, ne

nhum milímetro do espaço conquistado 
nos últimos anos na corrida atrás da emis
sora líder será cedido a qualquer concor
rente. Walter Zagari, vice-presidente co
mercial da rede, assegura que a emisso
ra evidenciou o desempenho um pouco 
acima do meio TV no semestre. "Enquan
to o meio cresceu 13,5%, a Record foi um 
pouco além e apresentou crescimento de 
15%, ou seja, 10,7% acima do mercado" 
lembra, ao observar que a televisão evo
luiu bem mais do que vários indicadores 
da economia. Ele espera que o mesmo se 
repita no segundo semestre. 

Para Zagari, antes de mais nada, o mo
vimento reflete a importância do veícu
lo. "Por mais que tenhamos novas mí
dias dividindo o bolo publicitário, a TV 
aberta é e será por muito tempo o pr in
cipal veículo de comunicação brasileiro 
e a grande 'absorvedora' de verba publi
citária. Por mais que digam que a supre
macia da TV estaria ameaçada pelos no
vos entrantes, não há, pelo menos num 
curto espaço de tempo, quem possa des
bancá-la em importância como veículo 
de comunicação e geradora de negócios 
de mídia" acredita. 

No caso específico da Record, o vice-
-presidente traz à tona a Olimpíada de Lon
dres: "Sem dúvida, o volume de dinheiro 
que circula em função desse evento é bas
tante elevado, sendo a TV a maior deten
tora dessa verba" destaca. Para a segun
da metade de 2012, a Record sabe que há 
pela frente um período difícil em função 
da crise europeia e do baixo crescimen
to mundial, mas, segundo Zagari, a equi
pe trabalha para pelo menos repetir o A ut
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desempenho da primeira parte do ano. 
Conforme o VP da Record, o mês de 

agosto fechou com resultado bastante sa
tisfatório e o mesmo se espera para setem
bro, que já estreou com nova atração ves
pertina: o Programa da Tarde. "Para che
garmos nos números desejados, a Record 
não para de investir. Setembro é marcado 
por cinco estreias; em outubro, teremos a 
novela Balacobaco; em novembro, a Fa
zenda de Verão. Até o fim do ano haverá 
várias outras atrações" adianta. 

Na Band, o primeiro semestre con
seguiu ascender, mas foge da linha-pa-
drão: foram registrados 38% de aumen
to. Tamanho índice tem alguns termos 
de comparação em relação ao mesmo 
período de 2011, a saber: a chegada do 
programa Pânico, em abril , e o aumen
to dos custos de aquisição do pacote de 
futebol pela emissora, que foram repas
sados aos anunciantes. 

Quem explica é o diretor comercial da 
Bandeirantes, Marcelo Mainardi: "Hoje, 
o Pânico na Band é o produto de maior 
audiência na emissora, só se equiparan
do a jogos do Corinthians" justifica Mai
nardi, ao concentrar em uma única fra
se 80% do faturamento da rede. Há, na 
Band, além do futebol nacional e do hu
morístico, outros produtos consistentes, 
como o CQC e os telejornais, além dos 
programas de cobertura esportiva e tor
neios específicos, como foi o caso da Eu-
rocopa no primeiro semestre. 

A expectativa para o segundo semestre 
está em patamares mais modestos, porém 
não menos expressivos: 24% de previsão 
de crescimento, o que projeta a média 
entre 30% e 35% de ampliação em 2012, 
em relação a todo o ano passado. "Isso 
porque já vimos que julho e agosto não 
foram lá meses muito bons; o desempe
nho do PIB causou certo soluço no mer
cado" opina Mainardi, que aguarda recu
peração a partir de setembro, à espreita 
de um quadrimestre positivo. 

De forma geral, a Band celebra o fato 
de já ser a quarta emissora em audiência 
e de poder atrair anunciantes que antes 
não figuravam na emissora. Entre as no
vas conquistas estão clientes como Na
tura, Hyundai e Bombril — este último 
para o game show comandado por José 
Luiz Datena, o Quem Fica em Pé. "Tam
bém crescemos muito entre os grandes 
anunciantes. Chegamos, para muitos de
les, a ser o segundo investimento em tele
visão" relata o diretor comercial da Band. 

Sem Pânico 
A RedeTV informa que cresceu a 20%, 

dentro da previsão em orçamento, apon
tando a vantagem de ter alcançado a ho
mogeneização das receitas, conquistando 
novas entradas com a estreia do progra
ma SNL (Saturday Night Live) e as ven
das de todas as cotas de outros progra
mas importantes na emissora — o Me
ga Senha, por exemplo. Para o final do 
ano, a expectativa também é de avanço 
entre 15% e 20%, já contabilizada a vol
ta da confiança na emissora por parte do 
mercado anunciante. 

Para o superintendente comercial, Pau
lo Leal, que chegou em maio à emissora, 
o período é de reestruturação, com a che
gada de novos profissionais e a promo
ção de executivos que já atuavam na ca
sa. "Agora, nossa equipe pode estar mais 
focada no mercado. As agências estão 
vendo que o momento é de reestrutura
ção" comenta. 

Na emissora, era sabido que, desde 
março último, com a saída do programa 
dominical Pânico na TV da grade, acon
teceriam mudanças. "Mas o que houve 
foi que realocamos também o orçamento, 
disseminando investimentos para o res
tante da grade, tornando-a mais homogê
nea" conta. Segundo o executivo, o Pâni
co concentrava receitas — que, no entan
to, não eram exclusivas da RedeTV, pois 
o programa tinha parceira com a rádio 
Jovem Pan — ao mesmo tempo em que 
concentrava os maiores custos da casa. 

Com a reestruturação, ele defende, foi 
possível também colocar em dia a rela
ção comercial da emissora com as agên
cias, honrando os compromissos. "Agora, 
estamos rigorosamente em dia" garante, 
ao afirmar que também a folha salarial foi 
recomposta, em 95% — são atualmente 
1,3 mil funcionários na RedeTV. 

A MTV Brasil, emissora segmenta
da para o público jovem, viu na primei
ra etapa de 2012, além das dificuldades 
comuns ao mercado, a mudança estra
tégica de alguns anunciantes. O diretor 
de vendas publicitárias, Sérgio Amaral, 
discorre sobre o desempenho positivo 
mesmo diante das dificuldades. Para ele, 
a postura de alguns anunciantes obr i 
gou-os a buscar crescimento em outros 
clientes. "Com tudo isso, terminamos o 
primeiro semestre com um número pró
ximo do ano anterior." 

Amaral recorda que a televisão é o 
meio que mais se beneficia em um ce-

nário igual ao atual, onde há demanda 
de consumo por parte da população, i n 
centivo do governo em ações como a re
dução do IPI de automóveis e eletroele-
trônicos da linha branca, e necessidade 
de a indústria girar rapidamente os esto
ques. "Diante desse cenário, o meio TV 
é o que ainda tem a maior penetração e 
capacidade para tanto" analisa Amaral. 

Para o diretor da MTV Brasil, o segundo 
semestre deve exibir resultados bem melho
res que o primeiro. "O mercado começa a 
dar sinais de recuperação e a proximidade 
do final do ano faz os anunciantes serem 
mais agressivos no sentido de maximizar 
seus resultados." Assim, continua ele, "de
vemos fechar o ano apresentando pequeno 
crescimento em relação ao ano passado" 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia e Mercado, São Paulo, p. 23-31, 24 set. 2012.




