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TELEVISÃO

Hora de aparecer
Empresa Brasil de Comunicação traça estratégias para ampliar a audiência  
da TV Brasil e conquistar presença no mercado publicitário a partir de 2013

Por BÁRBARA SACCHITIELLO bsacchitiello@grupomm.com.br

No País da televisão, o maior desafio 
da TV Brasil é fazer entender o que é 

uma TV pública e quais são as suas pre-
missas. Por isso — e para superar o des-
conhecimento do contribuinte em rela-
ção à sua programação —, a Empresa Bra-
sil de Comunicação (EBC) comemora o 
quinto aniversário com a certeza de que, 
após ter usado esse período inicial para 
investir e crescer, chegou a hora de apa-
recer e se tornar independente.

Administrador da TV Brasil, TV Brasil 
Internacional, Rádio Agência Nacional, 
Agência Brasil, portal EBC, além de sete 
emissoras de rádio, o grupo — que pos-
sui sede em Brasília (DF) e escritórios no 
Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e em 
São Luís (MA) — crê na necessidade de, 
primeiro, esclarecer o público acerca do 
papel de uma TV pública para, com isso, 
trabalhar pela posterior ampliação de sua 
audiência e, consequentemente, de seus 
anunciantes. “A Constituição brasileira 
prevê a existência das emissoras comer-
ciais, das estatais e das públicas. Por mui-
to tempo houve confusão do que era per-
tinente a uma TV pública. Muitas pesso-
as acham que pertence ao governo”, afir-
ma Cícero Feltrin, diretor de captação e  
marketing da EBC. “O mais correto é di-
zer que a lógica da TV pública é a de for-
mar cidadãos, dando a eles condições de 
elaborar seus próprios conceitos e suas 
opiniões. Ela complementa a indústria 
da comunicação social, oferecendo con-
teúdo que as emissoras comerciais e es-
tatais não oferecem”, explica.

Na prática, segundo o executivo, o ob-
jetivo de uma emissora pública como a 
TV Brasil é oferecer programação varia-
da, porém, permeada com tons educati-
vos e informativos. O que não significa, 
no entanto, a exclusão do entretenimento 

e nem uma linguagem puramente didá-
tica. “A função de qualquer TV é entreter. 
A TV Brasil também tem essa missão, de 
priorizar a cidadania, mas com formatos 
inteligentes e atrativos”, ressalta Feltrin. 
“Nosso grupo investiu em equipamen-
tos e infraestrutura durante todos estes 
anos para contar com uma programação 
rica e variada. Muitas pessoas, porém, por 
pura falta de informação, desconhecem 
isso. E é esta realidade que, a partir de 
agora, vamos nos empenhar em mudar”, 
complementa o diretor. De acordo com 
ele, a meta da TV Brasil é, nos próximos 
dez anos, sustentar seus negócios apenas 
com recursos próprios. Atualmente, 90% 
da receita do canal provêm do governo.

O diretor não isenta a própria EBC da 
responsabilidade pela pouca presença no 
cotidiano do público espectador. “Nos-
sos primeiros anos foram voltados para 
a criação de uma base de operações e in-
vestimentos em equipamentos e equipe 
para a produção dos programas do gru-
po. O marketing, portanto, acabou não 
sendo nossa prioridade. Agora, porém, 
precisamos reverter essa situação”, assu-
me Feltrin.

O primeiro passo da EBC para come-
çar a atrair a atenção do público come-
çou a ser dado neste início de dezembro. 
A empresa preparou uma campanha pu-
blicitária, com três comerciais com  di-
vulgação em salas de cinema. Bem didá-
ticas, as peças explicam a razão de ser da 
TV pública e apresentam os veículos da 
EBC. Depois do público, chegará a vez de 
promover a TV junto ao mercado publi-
citário. Já foram preparados materiais de 
divulgação que, além de fornecer dados 
gerais da EBC, esclarecem a nova políti-
ca comercial estabelecida no grupo. Além 
disso, como antecipou Meio & Mensa-
gem, pretende abrir licitação ainda este 
ano a fim de selecionar uma agência de 
publicidade para suas estratégicas de co-
municação e campanhas. 

IDH e audiência
Na opinião do diretor, por possuir uma 

filosofia diferente, seria incoerente se a 
EBC adotasse um modelo comercial se-
melhante ao do mercado publicitário. 
Para conservar sua essência e, ao mes-
mo tempo, mostrar-se aos anunciantes 
como opção atrativa, a empresa adotou 
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uma política e captação de recursos ba-
seada do Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH). “Substituímos o Índice de 
Potencial de Consumo, que é usado nas 
emissoras comerciais, pelo IDH. A ele so-
mamos os índices de audiência para pre-
cificar os nossos espaços”, explica.

Dentro da TV Brasil, por exemplo, os 
anunciantes podem expor as próprias  
marcas e os produtos nos breaks comer-
ciais, além de patrocinar e apoiar atrações 
e programas especiais. Coproduções tam-
bém são bem-vindas na grade, como é o 
caso da atração Papo de Mãe (veja box).

Com essa nova concepção de modelo 
de negócio, a EBC espera conciliar a de-
licada equação das emissoras públicas, 
que é ser competitiva, preservando, po-
rém, a essência educativa e informativa. 
“Para nós, ter audiência é fundamental. 
Não faz sentido produzir programas se 
não forem assistidos. E o segredo para 
conseguir isso já foi descoberto por re-
des públicas de diversas nações — a BBC, 
por exemplo. Temos de oferecer entrete-
nimento de qualidade, com boas imagens 
e som nítido. É preciso acabar com o pre-
texto de que uma TV pública não precisa 
dar audiência”, afirma.

Para cativar a audiência, a TV Brasil 
vai manter, no próximo ano, uma pro-
gramação que combina atrações musi-
cais (Samba na Gamboa e Estúdio Mó-
vel); programas jornalísticos e analíticos 
(Observatório da Imprensa, Caminhos da 
Reportagem, entre outros); e atrações seg-
mentadas em públicos específicos, como 
o Programa Especial, dedicado a porta-
dores de deficiências. 

Além das atrações produzidas 
pela própria emissora, a TV Brasil 
adotou, nesta fase inicial, o modelo 
de coproduções que levou ao ar os 
programas ABZ do Ziraldo, Curta TV, 
TV Piá, entre outros. Em 2013, Papo 
de Mãe — que há três anos vem sendo 
exibido na TV Brasil mas na forma de 
programa independente — entrará 
nessa lista, passando a utilizar os 
estúdios de São Paulo da TV Brasil.

Com a a apresentação de Mariana 
Kotscho e Roberta Manreza, a atração 
fornece dicas e opiniões a respeito da 
criação dos filhos e o bem-estar da 
família. Além da mudança estrutural, 
haverá outras novidades ao público. 
Os quatro primeiros episódios da nova 
temporada serão gravados fora do 
estúdio, em diferentes locais.

Papo de Mãe ainda colocou no 
mercado seu plano comercial — 
partilhando da filosofia de captação 
de recursos adotada pela TV, que 
contempla duas cotas standard e uma 
máster. Conforme afirma Roberta, 
empresas da área de cosméticos, 
beleza e brinquedos estão perto de 
fechar negócio.

Para a apresentadora, as 
expectativas dessa nova temporada 
são boas. “Estamos muito felizes, 
primeiramente, porque a TV Brasil 
renovou o contrato conosco por  
mais um ano e também porque o 
programa terá novos cenários e 
vinhetas. Outra novidade é que, a 
partir do ano que vem, o site do Papo 
de Mãe estará vinculado ao Portal 
EBC”, completa Roberta.

Mães, filhos e conversas

Cícero Feltrin, da EBC: abertura ao mercado anunciante

De cima para baixo, o jornalístico Expedições, o especial sobre consciência negra, 
Alberto Dines, do Observatório da Imprensa, e Samba na Gamboa, com Diogo Nogueira: 
entretenimento e responsabilidade pública são aliadas
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1538, p. 33, 3 dez. 2012.




