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levar inovação ao mercado e apresentar
a proposta como um diferencial do SBT,
"mesmo sabendo que a concorrência poderia nos acompanhar nesta estratégia, o
que já aconteceu" assinala.
Para o anunciante, os segundos adicionais podem ajudar bastante, garante
o executivo. A proposta surgiu em Cannes, quando Valente discutia com amigos a questão dos formatos disponíveis:
"Afinal, quantos publicitários e anunciantes já não tiveram problemas em finalizar
seus filmes em 30 segundos, sentindo que
a explicação seria mais clara com alguns
frames a mais?" questiona, ao apontar
que a estratégia de preço adotada contribuiu para estimular o uso do formato — a
emissora cobrou 10% a mais. O executivo
acha que o mercado ainda está avaliando
a proposta e, pouco a pouco, assimilará o
novo formato e o demandará com maior
frequência. "No geral, a relação custo-benefício será favorável ao uso" aposta.
A RedeTV foi rápida e aderiu ao break de
37 segundos. Paulo Leal, superintendente comercial da emissora, diz haver uma
série de segmentos que podem beneficiar-se dos preciosos segundos a mais,
como o automobilístico, telefonia, setor
bancário e cartão de crédito. Para ele, o
filme de 37 segundos tem eficiência comprovada. "Não falamos em substituições,
e sim em ampliação; é uma missão mais
abrangente" afirma.
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untas, as redes abertas e fechadas de
televisão no País ficam com quase 70%
do total dos investimentos em publicidade. Um observador externo poderia imaginar que este índice, um tanto fabuloso
em tempos de convergência e pulverização dos meios, signifique que ambas
estejam acomodadas neste patamar. No
entanto, um olhar mais atento há de perceber que, em nenhum dos dois tipos de
veículo, há acomodação quanto aos resultados obtidos, e as emissoras se esforçam
por oferecer novas soluções e formatos
criativos aos clientes.
Por seu lado, anunciantes e agências
estão muito mais exigentes em busca de
ações adequadas e customizadas para suas marcas se destacarem ante os concorrentes. Neste contexto, há mais do que o
filme convencional de 30 segundos acontecendo nos intervalos da programação
— ainda que a modalidade permaneça
predominante nos breaks. As novas possibilidades em veiculação de publicidade começam a integrar os pacotes comerciais das emissoras.
O SBT, por exemplo, fez barulho com
seu primeiro comercial de 37 segundos
de duração, veiculado em setembro — o
cliente inaugural foi a Cacau Show, em
filme criado pela DM9DDB. O diretor comercial e de marketing da emissora, Glen
Valente, explica que a criação do espaço
nesta secundagem teve a finalidade de
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Leal cita os mercados norte-americano e inglês, em que a prática já é mais d i fundida. "Estamos seguindo os grandes
mercados do mundo. As mensurações
garantem que uma mensagem com mais
storytelling é um ganho para a indústria
de criação, onde se pode dinamizar as
produções" completa.
Segundo ele, o cliente também observa
maior efetividade e isto não onera a produção: "É um ganho de 20% na mensagem sem afetar o custo total na cadeia de
produção" Na tabela comercial da RedeTV, o acréscimo no valor do break também é de 10%. "Na nova tabela de preços
de novembro consta o 37 segundos como
uma opção aos 30 segundos" adianta. A
nova tabela da Rede TV contempla ainda opção para 3D (leia matéria à pág. 9).
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A Record mostra flexibilidade em relação às possibilidades de vendas publicitária, diz Walter Zagari, vice-presidente comercial da emissora. Mas faz a importante
ressalva: "Desde que não comprometa o
conteúdo dos programas nem desrespeite o telespectador, tudo é possível de ser
feito, visando à satisfação do cliente e o
retorno do capital investido por ele" Em
um segundo momento, completa Zagar i , é importante destacar os anunciantes
frente aos seus concorrentes, visto que
tudo o que é realizado fora dos padrões
convencionais gera mais visibilidade, exposição e recall.
Entre os exemplos, ele cita a Natura,
com a exibição de programetes de cinco
segundos durante o Hoje em Dia. Há também clientes de merchandising dos realities da emissora (leia matéria à pág. 14),
um gênero de programa que, de acordo
com Zagari, "possibilita ações totalmente inovadoras e únicas, interagindo com
o conteúdo das atrações e permitindo a
exposição da marca por um tempo bastante superior se comparado aos formatos tradicionais"
O executivo da Record vê um mercado
100% receptivo às inovações em formatos, dada a quantidade de ações de merchandising negociadas. Sobre os desafios
enfrentados, eles dependem da complexidade da ação. "Na maioria das vezes,
por ser formatos bastante elaborados, os
contatos entre emissora, agência e anunciante são frequentes, a fim de que tudo
seja o mais perfeito possível, já que parte das ações é realizada ao vivo" explica.
Os reality shows são os programas que
com mais facilidade adotam inovações
nos formatos de participação de p u b l i cidade, avalia.
Para qualquer público que acompanhe a grade de programação, é possível amplificar a experiência de consumo de conteúdo e, por consequência,
da marca, por meio de ações integradas
nas diversas plataformas, aponta Zagar i . "Todas as ações são criadas e desenvolvidas pensando no conceito de integração e multiplataforma. Temos uma
tabela para todo o conteúdo reexibido
no portal R7, política de redes sociais
e, p r i n c i p a l m e n t e , projetos especiais
em que a interatividade da internet é
essencial para a experiência do consum i d o r " detalha.
Na M T V Brasil, a ordem é reforçar o
posicionamento de emissora voltada à
criação de branded content. O diretor de
vendas publicitárias, Sérgio Amaral,
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Mas, na visão da diretora de mídia da
Publicis, o que prende a atenção em um
comercial é o conteúdo, independentemente da duração do filme. "Tudo deve
ser bem orquestrado entre mídia, planejamento e criação: o tempo que cada
formato fica no ar com uma versão do
comercial, o conteúdo para cada fase e,
claro, a relevância da programação e da
audiência. Essa combinação costuma
não falhar" ensina.
Na TV por assinatura, a agência tem
usado as vinhetas integradas no canal
Sony que, segundo Gleidys "faz com
maestria a combinação de um briefing
de campanha com o conteúdo do canal.

Conteúdo é essencial
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termos técnicos, aponta ela, ações assim
são mensuráveis dentro dos cálculos de
ROI, cumprimento de objetivos, retornos
em vendas etc.
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Em TV por assinatura, Miriam Shirley
reforça que já existe maior abertura há
mais tempo e os clientes usam muito do
expediente de programetes, com os canais já se apresentando como plataformas de formatos diferenciados. "Em vários deles — de séries, por exemplo —, é
possível integrar os conteúdos e, como há
programadoras com acesso a vários canais, há mais opções de alcance" explica.
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O diretor da MTV considera a receptividade ótima, diante da grande demanda que há por parte de anunciantes por
gerar conteúdos que mostrem seus atributos de marca e que ainda consigam
atrair os consumidores/audiência de
forma não convencional. Os desafios
que o executivo da M T V Brasil vê nesse processo residem no fato de se estar
quebrando barreiras rígidas entre o comercial e o editorial. "Esse processo tem
sido cada vez mais simples e arejado na
sua concepção" pondera. Os exemplos
seguidos pela emissora no Brasil m i ram o que a MTV tem feito na Europa.
Na Holanda já existe um departamento
de criação de branded entertainment.
"Isso é uma tendência mundial", assinala o executivo.
O diretor-geral de programação e
conteúdo da Band, Diego Guebel, diz
que a emissora trabalha constantemente buscando e propondo novos formatos. "Mas o mercado ainda está m u i t o
preso aos modelos convencionais de
publicidade. Precisamos quebrar essa
barreira" alerta. Mesmo assim, em 2012
a Band conseguiu renovar com ações i n tegradas em praticamente toda a programação do horário nobre e de f i m de
noite. "Não vejo muita inovação dentro
dos breaks. Os tradicionais 30 segundos
ainda preenchem todo o espaço" critica.
Para ele, é dentro do conteúdo que
existe inovação. Os anunciantes de produtos para jovens e jovens adultos são
os que mais demandam essa diferenciação. Guebel adianta que a emissora lançará a Rádio CQC, Rádio Agora
é Tarde e formatos para a segunda tela
(internet) como o desdobramento 3.0
dos principais programas, o novo Vida
de CQC, concurso de curtas CQC, Programa de Segunda do Agora é Tarde,
entre outros.
Na TV Globo, a Central Globo de Comunicação (CGCom) informa que marcas e produtos podem estar integrados
ao conteúdo de entretenimento sempre que haja adequação e oportunidade para o desenvolvimento de ações d i ferenciadas. De acordo com a CGCom,
todo projeto diferenciado depende da
oportunidade oferecida pelo conteúdo
e por isso a Globo não destaca nenhum
segmento que seja mais ou menos propício a adotar novidades em formatos.

s novos formatos atendem ao que
sempre foi uma demanda dos anunciantes, e que agora também é uma aspiração das emissoras, em busca de diferenciação e também a fim de afugentar o
temido zapping" aponta Miriam Shirley,
diretora-geral de mídia da Ogilvy Rio. Ela
aponta dois tipos de inovação atualmente oferecida nos pacotes das redes: dentro do break tradicional e a possibilidade
de estar dentro da programação. "Isso se
deu muito em função das mudanças de
comportamento do próprio consumidor.
O crescimento das redes sociais também
despertou para a necessidade de ações de
product placement" lembra.
Neste aspecto, uma das ações recentes
da agência foi dentro da novela Cheias
de Charme, que acabou no fim de setembro, na Globo. A Ogilvy bolou e inseriu
na trama o lançamento do produto Mr.
Músculo, que, na mesma época, estreava nas gôndolas dos supermercados, em
uma atuação totalmente 360°. Em resumo, a ação do produto de limpeza da
SC Johnson i n c l u i u um pacote de cinco ações de merchandising na novela,
na qual o trio central eram empregadas
domésticas. As inserções seguiam a l i nha de humor da história. Miriam Shirley avalia que o caso específico é m u i to significativo, pois a ação estava totalmente adequada ao contexto.
A diretora de mídia da Ogilvy Rio também destaca as inovações do SBT e da
Band e elogia a propriedade do intervalo
de 37 segundos para determinados clientes, como por exemplo, na categoria remédios, em que há a necessidade de i n serção de mensagem específica obrigatória. Nestes casos, a agência tem executado as duas finalizações para poder ter o
filme exibido tanto em 30 quanto em 37
segundos.
Em mercados externos, como México
e Estados Unidos, a compra por secundagem diversificada é prática bastante utilizada, recorda Miriam. O segredo é encontrar o contexto relevante para o target. Em
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comenta: "Cada vez mais entendemos a
necessidade de gerar conteúdo customizado, e vamos fazer essa operação a seis
mãos: MTV, agências e clientes, no sentido de criar conteúdos que interessem à
nossa audiência e dêem o melhor resultado para os anunciantes" Ele considera
uma vantagem competitiva o fato de a
MTV falar com sua audiência embasada
no conhecimento de uma TV segmentada, com a vantagem da cobertura de uma
rede aberta.
Para Amaral, a MTV sempre foi percebida como uma emissora que trabalha sua programação de maneira integrada à entrega comercial. "Temos inúmeros exemplos de cases de sucesso
que ilustram isso: Pimp my Ride (para Volkswagen), Estúdio Coca-Cola e,
mais recentemente, Entreteens e Cobros Capricho, que mostra como podemos entregar projetos usando todas as
plataformas da A b r i l Mídia" enumera.

Miriam Shirley, da Ogilvy Rio: novos formatos
ajudam a combater o zapping

Gustavo Gaion, da Y&R: brasileiro está
acostumado à diversidade de formatos

Os 37 segundos foram uma grande novidade, avalia Gleidys Salvanha, diretora
de mídia da Publicis. "A vantagem é que
você tem 23% a mais de tempo e somente
10% a mais no custo. Ou seja, sete segundos a mais ou um comercial mais o prazo
de uma vinheta. Aquele tempinho a mais
que a criação gosta" aponta. Para ela, outras alternativas no meio do break, como
os dez segundos, são hoje muito mais utilizadas que anteriormente. Dependendo
do estágio da campanha, esse formato
ajuda muito na continuidade de um f l i ght, por exemplo, ou viabiliza flights somente com essa secundagem.

A gente consegue falar o que o cliente deseja com as imagens das séries da
Sony". O formato dez segundos t a m bém é bem utilizado, na opinião dela,
e entra, muitas vezes, complementando a frequência de uma programação
de 30 segundos. A executiva não deixa
de mencionar o formato de um minuto
para filmes comerciais, ainda bastante
utilizado nos lançamentos.
Gustavo Gaion, diretor de mídia da
Y&R, vê as possibilidades de formatos comerciais na TV aberta se ampliando, principalmente para atender a alguns segmentos específicos, como a indústria far-
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macêutica, que necessita de mensagens
regulatórias, fazendo com que os comerciais percam tempo de storytelling. "Não
acredito que seja algo que todo anunciante irá utilizar, pois existem mensagens que ficam mais assertivas em formatos convencionais. É preciso analisar
caso a caso" alerta.
Para ele, o interessante é que o movimento de criação de novas soluções em
formatos teve seu pioneirismo na TV por
assinatura, cujo reconhecimento já está
na cultura das decisões de mídia. "Agora,
o movimento está acontecendo, embora
de forma pontual, na TV aberta. Tomara
que isso tenha vida longa, porque toda
inovação é bem-vinda. E é fundamental
testá-la, não somente nas pesquisas qualitativas, mas na vida real: a frequência de
exposição acumulada é uma variável fundamental na resposta sobre se o formato
funciona ou não" aponta.
Ele também chama a atenção para cuidados técnicos na veiculação publicitária
— faz parte do job description das emissoras configurar seus breaks tanto em áudio quanto em vídeo, no sentido de harmonizar as mensagens, as categorias e os
anunciantes que dele participam, pois é
o conjunto do break que pode causar estranhamento e não cada comercial isoladamente. "Harmonizar um break comercial deveria ser uma ciência dentro
da comunicação. As emissoras líderes
em seus segmentos já fazem isso. Falta
expandir" acredita.
Em relação à absorção de conteúdo/
forma, diz Gaion, o telespectador brasileiro já está bem familiarizado com formatos diferentes: séries, novelas e filmes
tem formas diversas de exibição de conteúdo e são bem aceitos pelo consumidor,
contando com excelente audiência e f i gurando, todos eles, no horário nobre. "É
um ótimo exemplo de boa convivência da
diversidade" assinala Gaion.
O diretor de mídia da Y&R cita o case
da Vivo, que passou a inovar em uso de
formatos ao utilizar suas vinhetas como
minicomerciais, contando uma história
em um tempo curto. "Para muitos casos,
a vinheta é sempre um 'rabicho' de comercial para potencializá-lo, mas aqui
foi trabalhada com vida própria. Houve
uma feliz harmonia criativa, amparada
por patrocínios de grande amplitude na
televisão brasileira" conta Gaion, ao garantir que o resultado das inserções foi
muito positivo.

(Sony, AXN e Sony Spin) já foram produzidos mais de 300 filmes nos últimos
dez anos. Uma nova modalidade foi colocada em prática no seriado The Firm,
na grade do canal AXN: product placement dentro de uma série internacional.
A ação foi feita com o anunciante I n tel, em negociação feita no Brasil. A marca pôde ser inserida digitalmente
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a alinhar cenas de diversas atrações a
determinado comportamento ou adjetivo relacionado a um produto.
"Tem sido um dos nossos formatos
mais tradicionais. E a concorrência não
faz o que fazemos" afirma o vice-presidente de vendas publicitárias da Sony
Pictures Television no Brasil, Maurício Kotait. Ao todo, para os três canais

ed

á quase uma década os canais de
TV por assinatura da Sony no Brasil
adotam o formato denominado vinheta
integrada, uma modalidade desenvolvida pela programadora na Venezuela
e que encontrou um mercado receptivo no País. De modo geral, envolve os
conteúdos das séries em mensagens
customizadas nos intervalos, de forma
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um outdoor na rua ou até colocar um
carro na rua numa cena" explica Kotait,
ao apontar que isto vale também para
outros seriados. Especializado na técnica, um estúdio parceiro da Sony, em

Londres, faz as inserções, batizadas de
"merchandising virtual"
Uma nova sitcom, produzida no Brasil pelo canal, envolverá os bastidores
de uma agência de publicidade fictícia,

cujos clientes sempre tentarão enfrentar os grandes do mercado. Com esse
enredo, a Sony pretende inserir clientes reais no próprio roteiro. A fase é de
apresentação do projeto em road show
pelas agências.
Além deste projeto, uma nova produção local da Sony entrará na grade em
2013 e, desta vez a oferta será multiplataforma: trata-se do reality show Break
Out, desenvolvido de forma integrada
com o YouTube para o canal Sony Spin,
e que vai envolver novas bandas {leia
matéria à pág. 14). Vale lembrar que o
grupo Sony tem sua própria plataforma
digital de conteúdos gratuitos, o Crackle,
que envolve conteúdos para televisão,
internet, videogame e SmartTVs n u m
ambiente de integração. "Por exemplo,
com Dove, reunimos uma coleção de filmes chamando para a importância do
abraço. Com a vinheta integrada, tudo
foi colocado na plataforma" diz Kotait.
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numa cena, envolvendo um dos personagens centrais. "Podemos inserir uma
marca ou produto digitalmente. Pode
ser cereal, desodorante, eletrodoméstico. Dá para pôr uma mensagem em

Customização
Nos canais da Turner, todas as propostas comerciais são acompanhadas
de projetos com formatos diferenciados, garante o diretor de vendas p u b l i citárias, Marcelo Cataldi. O tamanho e
a complexidade da produção variam de
acordo com a verba e a necessidade do
cliente, mas o formato customizado está sempre presente, seja em projetos de
branded content, vinhetas customizadas, eventos, ações de merchandising,
product placement, entre outros.
A vantagem, aponta o executivo, é
que tais projetos diferenciados p e r m i tem explorar as características da marca/produto de forma m u i t o mais profunda e criativa. "Nos últimos anos, f i cou claro que a presença desses formatos é essencial para o desenvolvimento
comercial dos clientes, elevando nossa relação com agências e anunciantes" diz Cataldi.
Projetos customizados feitos para
L'Oréal e veiculados nos canais TNT,
Warner e Glitz são bons exemplos, aponta Cataldi. "A cada lançamento, trabalhamos em parceria com a McCann Rio
no desenvolvimento de programetes
de branded content que exploram os
benefícios dos produtos enquanto trazem informações relevantes sobre beleza. Os projetos contam sempre com
apresentadoras do canal Glitz, criando
uma identificação ainda maior com as
nossas espectadoras" explica.
Outro case é o da Mattel, um cliente muito especial do Cartoon Network,
lembra Cataldi, já que a marca é, ela
mesma, uma importante produtora de
conteúdo. "Foram desenvolvidos projetos 360° utilizando o site CN 2.5 como plataforma de apoio, em c o n j u n to com maratonas de programação, v i nhetas customizados, biografias, concursos culturais e até projetos mobile
para marcas como Max Steel, Monster
High, Polly e Hot Wheels."
O executivo da Turner vê clientes e
agências extremamente receptivos a esse tipo de iniciativa, pois perceberam
que esses formatos p o d e m fazer a d i ferença no planejamento de mídia. Os
maiores desafios ainda estão relacionados a custo e prazo de produção. "Por
se tratarem de projetos mais complexos, demandam investimento maior e
prazo de produção mais longo. Porém,
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Na Fox International Channels, o uso
de novos formatos é recorrente, desde
que a programadora implementou no
Brasil o departamento de Creative Solutions, no final de 2008, para desenvolver e produzir projetos especiais para
seus canais de televisão e para as propriedades de internet. "Em alguns casos, eles ajudam a atrair investimento
para os canais novos que ainda estão se
consolidando" afirma o vice-presidente de publicidade, Guilherme Valentini.
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a exposição que o cliente terá é m u i to mais impactante e vantajosa para a
sua marca e produto" garante Cataldi.
Montadoras de veículos, fabricantes de brinquedos e empresas do setor
de higiene e beleza são, por enquanto,
os responsáveis pelas principais ações.
"Porém todas as marcas e segmentos estão abertos aos projetos customizados
e a variedade de públicos cobertos por
nossos canais facilita esse desenvolvimento" enfatiza.

Ele cita como exemplo a ação criada
para Samsung SmarTV, com line-ups especiais para os canais Fox, FX e Nat Geo.
Outro case foi o do Azeite Gallo, com d i cas no especial do canal Bem Simples
estrelado pela chef Carla Pernambuco,
apresentadora do programa Brasil no Prato. E ainda um line-up especial para Tic
Tac, promo especial no FoxSports e um
Top 5 para Honda Motos no canal Fox.
Segundo o executivo, é um erro recorrente achar que o formato especial tem

a mesma função mercadológica das peças de publicidade tradicional. Os formatos especiais não são "comerciais"
das marcas, são maneiras de aproveitar
os contextos de cada canal e ambientar
a marca/produto dentro da programação, analisa Valentini, ao apontar uma
questão importante: com as novas regras da Ancine para o setor de TV por
assinatura, há a exigência de uma distinção mais clara entre os formatos especiais e a publicidade tradicional.
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m agosto de 1988, o SBT deu um passo à frente e estreou o primeiro talk
show da moderna TV brasileira: Jô Soares Onze e Meia, que ficou no ar até dezembro de 1999, quando o apresentador
transferiu a atração para a Rede Globo.
Inspirado no programa de David Letterman (no ar, na TV norte-americana, pelo canal CBS e, no Brasil, pelo GNT), Jô
Soares, em mais de duas décadas no ar,
entrevistou as mais variadas personalidades — de Xuxa a Pelé, passando por Hebe
Camargo, Ayrton Senna, Roberto Carlos,
Lula, Chico Buarque e Caetano Veloso.
Hoje, 24 anos depois dessa estreia, o
SBT exibe De Frente com Gabi, com Marília Gabriela, e todas as emissoras têm
pelo menos um programa de entrevistas,
mesmo que não seja um talk show "clássico" É o caso do Roda Viva, da TV Cultura, transmitido desde 1986 e atualmente comandado por Mário Sérgio Conti. O
formato é o de uma arena. No centro fica
o entrevistado e à sua volta, em níveis superiores, os jornalistas que o entrevistam.
"O cenário foi pensado para que os entrevistadores pudessem sabatinar o convidado" comenta Celso Kinjô, gerente de
jornalismo da TV Cultura. O público é formado por pessoas que acompanham o noticiário no dia a dia com interesse em conhecer mais profundamente determinados assuntos, como o processo eleitoral e o
mensalão, temas debatidos recentemente
no Roda Viva. Embora a TV Cultura já tenha um telespectador diferenciado, Kinjô acredita que um programa de entrevistas qualifica a audiência de uma emissora. "Esse formato traz a credibilidade necessária para qualquer veículo" defende.
A opinião é compartilhada pelo diretor
executivo comercial da Band, Marcelo Mainardi. "Esse tipo de programa traz retorno
comercial, atraindo bons patrocinadores,
e funciona como um institucional na
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A audiência, no entanto, não é o forte
dos talk shows. Segundo a Central Globo de Comunicação, até o dia 26 de outubro, a média de audiência do Programa do Jô era de seis pontos, com 37% de
participação no Painel Nacional de Televisão (PNT), que é a soma da média dos
concorrentes no horário. Em Porto Alegre e Florianópolis, a audiência do programa destaca-se com 11 pontos e participação de 46% e 55%, respectivamente.
De acordo com a emissora, o gênero
talk show sempre foi bem recebido pelo
mercado publicitário e é de fundamental importância para completar a grade
da Rede Globo. O Programa do Jô tem
performance positiva de ocupação dos
intervalos comerciais e de patrocínio. A
atração tem cota de patrocínio local e,
portanto, oferece oportunidades de comercialização em todas as 122 afiliadas.
A Band prefere informar o share das atrações: Agora é Tarde registra 8,6%; Canal
Livre, 5,3%; e Show Business, 3,1%.
A atuação do programa Justus +, apresentado por Roberto Justus na Record, chega a 15%, conforme Mafran Dutra, presidente do comitê artístico da emissora, para
quem a atração comandada pelo publicitário é mais que um talk show. "O conteúdo
é composto de externas que complementam o debate realizado em estúdio e que
se estende na web, no site oficial do programa. Trata-se de um formato pensado
para o fim de noite, para o telespectador
que busca informação com entretenimento e assuntos discutidos com profundidade" explica, ao apontar que a atração veio
para diversificar a programação da Record.
"E está cumprindo muito bem o seu pa-
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pel" argumenta. A Cervejaria Petrópolis
figura entre os patrocinadores do Justus+.
A RedeTV se diz satisfeita com o desempenho do jornalista Kennedy Alencar à
frente do É Notícia. "É dos programas de
maior prestígio da casa. O Kennedy já entrevistou as maiores autoridades do País e
grandes nomes internacionais. A vantagem
desse formato é que uma entrevista longa
permite que os assuntos sejam tratados
com maior profundidade, com maior cuidado e com mais detalhes para a audiência" defende Américo Martins, superintendente de esportes e jornalismo da emissora.
Ele diz ainda que o programa, patrocinado
pela Petrobras, conquistou uma audiência
cativa que repercute muito bem em outros
veículos da imprensa e nas redes sociais,
pois gera notícia. A média do share de audiência domiciliar é de 2,2%.
A satisfação da emissora com o formato fez que investisse em uma atração com
essas características a ser comandada por
Luciana Gimenez. Trata-se do Luciana By
Night, que irá ao ar às terças feiras, às 23h,
com data de estreia ainda a ser definida.
Mônica Pimentel, superintendente artística da Rede TV, esclarece que o programa será um talk show de entrevistas com
celebridades ou pessoas que estejam na
mídia por algum feito especial e com um
toque de humor. "O Luciana By Night será direcionado para homens e mulheres
das classes A,B e C, de 18 a 45 anos, que
desejam estar atualizados e divertir-se ao
mesmo tempo" adianta Mônica.
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medida em que liga a marca da emissora
à credibilidade da atração" afirma, citando os patrocinadores de dois dos três programas de entrevistas da Band (veja ao lado). Agora é Tarde, apresentado por Danilo Gentili, tem o patrocínio de Skol, energético TNT, OLX, Vivo e Honda, enquanto Show Business, de João Dória Jr., conta
com Sebrae, Amil, Mafre, Wizard e Cervejaria Petrópolis. "Já o veterano Canal Livre
não tem cotas de patrocínio, mas seus i n tervalos comerciais estão sempre cheios de
anunciantes" garante Mainardi.
O perfil dos telespectadores das três atrações difere um pouco. Segundo dados do
Ibope, 57% do público do Canal Livre é formado por homens. A faixa etária varia de
25 a 49 anos e, ao contrário do que se poderia pensar, apenas 37% são das classes
A/B; 48% são da nova classe C. Ela é também maioria (52%) entre os espectadores
do programa de João Dória Jr., o que mostra a sede de informações deste público.

Fonte: Meio & Mensagem Especial: Programação, São Paulo, p. 22-30, 26 nov. 2012.

