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A primeira emissora de TV do grupo RBS 
surgiu em Porto Alegre há exatos 50 

anos: em dezembro de 1962. Chamava-
-se então TV Gaúcha, e, em 1967, se tor-
naria a primeira afiliada regional da nas-
cente Rede Globo. Hoje, a presença do 
grupo RBS no meio TV inclui 18 afiliadas 
da rede — 12 no Rio Grande do Sul e seis 
em Santa Catarina—, além de duas emis-
soras locais denominadas TVCom (uma 
gaúcha e outra catarinense).

Na operação de TV aberta, o grupo 
combina de maneira muito eficaz a for-
ça da Rede Globo com um investimento 
em conteúdos locais que pode ser visto 
em telejornais, transmissões esportivas, 
programas como Patrola, Galpão Crioulo, 
Campo e Lavoura, Vida e Saúde, Teledo-
mingo e Estúdio SC, entre outros.

Assim, a marca consolida-se com mui-
ta empatia junto aos telespectadores dos 
dois Estados. “As emissoras gaúchas da 

Comemoração

RBS TV chega aos 50  
anos em grande forma
Emissora fundada em 1962 foi a primeira afiliada regional da Rede Globo

RBS obtêm índices muito bons de audi-
ência”, destaca Antonio Tigre, diretor-geral 
de televisão do Grupo RBS no Rio Gran-
de do Sul. “Em Santa Catarina, a RBS vem 
se colocando na liderança — em audiên-
cia e em share —, no Painel Nacional de 
Televisão”, complementa Paulo Centeno, 
diretor de operações de TVs da RBS em 
Santa Catarina, referindo-se ao estudo na-
cional de medição de audiência do Ibope.

Este ano, projeta Centeno, os negócios 
da RBS com TV no mercado catarinen-
se devem crescer algo entre 8% e 9%, na 
comparação com o ano passado. “Preví-
amos crescimento maior da economia, 
mas em geral tivemos um bom desem-
penho”, analisa.

Também no Rio Grande do Sul, diz Ti-
gre — sem revelar índices —, este ano o 
grupo incrementará sua receita nos ne-
gócios com TV. “Tivemos aqui uma es-
tiagem que prejudicou o agronegócio, 
fora os problemas em alguns setores in-
dustriais, mas a TV aberta continua cres-
cendo, e este ano foi razoável para nós”, 
relata. “O varejo segue investindo, e se-
tores como imóveis e concessionárias de 
automóveis agora apostam mais em TV.”

Apenas no mercado gaúcho, a RBS em-
prega atualmente mais de mil pessoas em 
sua operação televisiva. Em Santa Catari-
na, tem mais 600 profissionais. Este ano, o 
grupo dotou cada uma dessas duas ope-
rações televisivas de uma unidade móvel 
para transmissão em HD.

No Rio Grande do Sul, este ano a RBS 
passou a transmitir digitalmente os si-
nais de suas emissoras de TV de Caxias 
do Sul e Passo Fundo (em Porto Alegre, 
já havia sinal digital). “Temos tudo pron-
to para sinal digital também em Pelotas 

Solenidade de inauguração: antiga TV  
Gaúcha entrou no ar em dezembro de 1962

Maurício Sirotsky e Roberto Marinho: famílias estabeleceram parceria duradoura na TV aberta
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e em Santa Maria, aguardamos apenas 
a liberação”, conta Tigre, prevendo que 
2013 será um “bom ano” para a vertente 
gaúcha da RBS TV. “Deve haver retomada 
da economia brasileira, e aproximam-se 
os grandes eventos programados para o 
País”, considera.

Essa projeção otimista é compartilha-
da por Centeno: “Em âmbito nacional, o 
meio TV tem boas perspectivas, e Santa 
Catarina, especificamente, bons indica-
dores sociais e de qualidade de vida; é 
um grande polo de tecnologia, e tudo is-
so faz surgir e desenvolver-se empresas”.

No mercado catarinense, a RBS já 
transmite TV em sinal digital em Floria-
nópolis e em Joinville, e tem esse sinal 

As emissoras  
de TV da RBS 

pronto para ser lançado — aguarda ape-
nas liberação —, em Blumenau. “No pró-
ximo ano pretendemos colocar sinal di-
gital em pelo menos duas das outras três 
emissoras do grupo no Estado”, especifi-
ca Centeno.

Já a TVCom catarinense, ele conta, em 
junho último recebeu novos programas, 
apresentadores, vinhetas, estúdios e cam-
panha de divulgação. “Essa emissora pos-
sui programas consolidados, apresenta-
dores de credibilidade, um produto im-
parcial e de qualidade, e mais de 320 mil 
telespectadores potenciais, dos quais 32% 
localizados na Grande Florianópolis”, de-
talha Centeno.

A TVCom gaúcha, diz Marco Gomes — 

gerente executivo dessa emissora —, lan-
çou em novembro último dois novos pro-
gramas: o jornalístico 20 Horas e Mãos e 
Mentes, dedicado a destaques     estadu        ais 
nas áreas de inovação, empreendedoris-
mo, educação, desenvolvimento profis-
sional e comunicação. 

Além de disponível via operações Net, 
no Rio Grande do Sul a TVCom tem sinal 
aberto em Porto Alegre — em UHF —, 
diariamente das 15h30 h à 1h. Seu con-
teúdo é exclusivamente local — de Porto 
Alegre e de outras regiões do Estado —, 
e materializa-se em programas dedica-
dos a esportes, entrevistas, informações 
e entretenimento. 

A TVCom gaúcha, comenta Gomes, 

possui share médio de audiência próxi-
mo a 1,5 ponto, que, dependendo da atra-
ção pode subir para três ou quatro pon-
tos.  “Para uma TV segmentada, são ín-
dices bem interessantes”, ele pondera. “E 
na publicidade a emissora vem crescendo 
bastante, deve este ano obter um fatura-
mento cerca de 15% superior ao do ano 
passado”, acresecenta Gomes.

De acordo com Felipe Goron, diretor de 
mercado nacional da RBS, diversos anun-
ciantes nacionais — Pepsi, Fiat e Ford, en-
tre outros —, já investem na TVCom. “A 
participação dos anunciantes nacionais 
no faturamento das emissoras ainda é pe-
quena, mas vem crescendo, e deve cres-
cer ainda mais, exatamente por ser 100% 
local e, ao mesmo tempo, entregar audi-
ência e credibilidade”, argumenta Goron.

Outros negócios
Ao assumir o comando da Rádio Gaú-

cha, em 1957, Maurício Sirotsky Sobrinho 
dava início à montagem da RBS. Em 1962, 
já em sociedade com o irmão Jayme só, 
Maurício lançou a TV Gaúcha, marco ini-
cial da atuação no meio TV. Em 1970, o 
grupo adquiriu o jornal Zero Hora. 

Atualmente presidida por Eduardo Si-
rotsky Melzer, a RBS emprega mais de 
6,5 mil colaboradores. E tem presença 
marcante nas mais diversas mídias, uma 
operação digital muito forte — a e.Bricks, 
composta por empresas dedicadas a di-
versos nichos desse universo —, com ope-
ração também nos segmentos de logísti-
ca e educação executiva (Vialog e HSM, 
respectivamente).

Rio Grande do Sul: Bagé; Caxias do 
Sul; Cruz Alta; Erechim; Passo Fundo; 
Pelotas; Porto Alegre; Rio Grande; San-
ta Cruz do Sul; Santa Maria; Santa Ro-
sa; Uruguaiana
Santa Catarina: Blumenau; Centro-
-Oeste (emissora sediada em Joaça-
ba); Chapecó; Criciúma; Florianópolis; 
Joinville
TVCom no Rio Grande do Sul (UHF 
em Porto Alegre e operações Net do 
Estado); TVCom em Santa Catarina 
(operações Net do Estado)

Solenidade de inauguração: antiga TV  
Gaúcha entrou no ar em dezembro de 1962

RBS TV atualmente: investimentos em conteúdo, tecnologia e aproximação com o telespectador
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Text Box
 Fonte: Meio & Mensagem Especial: Região Sul, São Paulo, p. 30-31, 3 dez. 2012.




