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Por trás das câmeras 
Regionalização da grade, jornalismo mais popular e foco no público jovem 
e esportes amadores são algumas diretrizes das emissoras locais 
Por ANDREA MARTINS amartins@grupomm.com.br 

Enquanto os capixabas almoçam, os 
profissionais de TV das emissoras lo-

cais trabalham a todo vapor para colocar 
no ar programas atrativos para o público. 
No horário do almoço, a briga pela audi-
ência é acirrada no Espírito Santo. O Ba-
lanço Geral, da Rede Vitória, é um dos fa-
voritos das classes C, D e E e conquistou o 
primeiro lugar entre os top 5 da emissora 
que transmite a Record no Espírito Santo. 

O programa apresentado por Fernan-
do Fully registrou média de 15 pontos em 
2012, segundo dados do Ibope na Grande 
Vitória, região mais populosa do Estado. 
Foi a maior audiência do canal, à frente 
dos filmes da Tela Máxima, das reporta-
gens do Domingo Espetacular e até dos 
Jogos Olímpicos. Problemas de bairro, 
saúde pública e, claro, segurança estão 
na pauta do programa, que abre o micro-
fone para a população em quadros como 
Praça do Povo e De Olho na Comunidade, 
além de rondas nas delegacias de Vitória. 
"O Balanço tem forte cunho popular, um 
pouco de humor e a realidade dos fatos" 
destaca Fernando Machado Ferreira, di-
retor-geral da Rede Vitória. 

A receita vem dando resultado: a grade 
regional representa 60% do faturamento 
da emissora, que cresceu 17% em 2012 e 
estima chegar aos 22% este ano. Ao todo 
são cinco programas diários: Fala Manhã, 
Espírito Santo no Ar, Balanço Geral, Fala 
Espírito Santo e Jornal da TV Vitória. "A 
tendência é lançarmos o Cidade Alerta 
regional às 18h45 horas" informa Ferrei-
ra. A emissora conta ainda com progra-

mação local semanal, as atrações Art et 
Décor (programa de decoração). Negócios 
de Sucesso (economia), Privilège (colu-
nismo social) e Vitória Fashion (moda). 

Prestação de serviço, jornalismo co-
munitário e notícias factuais também são 
as armas da TV Tribuna para fisgar a au-
diência do meio do dia. O SBT capixaba 
— que dispõe da maior programação lo-

cal, com 12 atrações — investe no jorna-
lismo popular do Tribuna Notícias Pri-
meira Edição para alavancar audiência. 
O jornal é a maior audiência da emisso-
ra, com 14 pontos na média de 2012 — fi-
cando à frente do Programa Silvio Santos 
e da novela da tarde. "O público da emis-
sora é basicamente classe C, como o SBT 
defende há mais de 15 anos e que agora 

virou modismo" ressalta Ricardo Uchôa 
de Matos, diretor de TV e Rádios da Re-
de Tribuna. No ano passado a emissora 
atingiu a meta de crescimento de 12%. 
Em 2013, o objetivo é aumentar em 15% 
o faturamento da casa, que cobre 99% do 
Espírito Santo com um único sinal. 

Já a Rede Gazeta, que passa a progra-
mação da TV Globo, mantém a lideran-
ça geral no Espírito Santo e o tom do jor-
nalismo local baseado na prestação de 
serviço à comunidade, além do "info-
tainment" (infoentretenimento). São três 
telejornais locais — Bom Dia ES e ESTV 

1ª e 2ª edição —, além do boletim Gaze-
ta Notícias na parte da manhã e à tarde. 
A Gazeta cobre os 78 municípios do Es-
tado, com a fragmentação do sinal entre 
quatro emissoras: TV Gazeta (em Vitória), 
TV Gazeta Norte (em Linhares), TV Gaze-
ta Sul (em Cachoeiro) e TV Gazeta Noro-
este (em Colatina). Com isso, as notícias 
são ainda mais regionalizadas. 

"Nosso foco é não perder o padrão de 
qualidade de forma a reter o máximo pos-
sível o público A,B e C. Nas matérias de 
segurança procuramos em vez de privile-
giar o lado cruel da violência, tratar o te-
ma de forma mais social" lembra Celso 
Guerra, diretor executivo da TV Gazeta. 
A emissora capixaba segue a orientação 
que vale para todas as afiliadas. "A Globo 
é rígida com isso e é um grande desafio 
para nós. Com a ampliação do tema se-
gurança estas matérias têm muito apelo 
popular, mas procuramos fazer uma co-
bertura mais construtiva, discutindo so-
luções" comenta Carlos Lindenberg Ne-
to, conhecido pelo apelido de Café, dire-
tor-geral da Rede Gazeta. 

Além do cuidado com a programação, 
a empresa busca incrementar a qualidade 
técnica, com altos investimentos no pro-
cesso de digitalização. Entre 2008 e 2014, 
os investimentos chegarão a R$ 25 milhões 
neste projeto. De acordo com Guerra, até 
o final deste ano, toda operação da rede 
será em HD e até 2014, para a Copa do 
Mundo, aproximadamente 70% do Esta-
do terá cobertura em alta definição, che-
gando a todos os municípios com mais de 
50 mil habitantes e outras regiões impor-
tantes. Ou seja. Pedra Azul e Guarapari. 

Outra novidade para 2013 é a constru-
ção de nova redação, mais flexível e com 

Apresentadores da TV Tribuna: SBT capixaba dispõe da maior programação local, com 12 atrações 
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1ª e 2ª edição -, além do Boletim Gaze-
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maior integração entre a TV e os portais 
G1 ES e Globo Esporte (GE) ES. "Ao lon-
go do tempo, vamos migrar do modelo de 
fazer TV para o de fazer conteúdo. Será a 
integração total entre televisão e digital" 
sentencia Guerra, dando enfâse ao inves-
timento de R$ 5 milhões na nova redação. 

O processo de digitalização t ambém 
é prioridade na concorrência. "Este ano 
nosso grande investimento vai ser na pro-
dução e na exibição do jornal ismo em 
HD. Os programas semanais já têm esta 
tecnologia" assegura Fernando Machado 
Ferreira, da Rede Vitória. Na emissora há 
previsão de investimento total na área de 
U$ 5 milhões. Na TV Tribuna, o sinal já 
é digital para a Grande Vitória. Os inves-
timentos para captação digital estão cal-
culados para o ano que vem e a extensão 
da transmissão em HD deve acontecer 
em dois anos. 

Capixabão na internet 
Com times de pouca expressão nacio-

nal, o campeonato estadual de futebol do 
Espírito Santo não garante bons índices 
de audiência na TV, como ocorre com os 
jogos do campeonato paulista ou cario-
ca. A solução encontrada pela TV Gazeta 
— para não sacrificar a audiência de jo-
gos do Rio ou São Paulo — foi optar pela 
transmissão digital. Entre todos os por-
tais de internet afiliados da Rede Globo 
no País, o Globo Esporte Espírito Santo 
figurou como o primeiro a ser autorizado 
a transmitir jogos de futebol. O GE ES co-
meçou a passar ao vivo os jogos do Capi-
xabão 2013 em janeiro e vai transmitir um 
jogo por rodada, totalizando 18. As finais 
serão exibidas na TV Gazeta. "Não trans-
mitimos pelo GE o que passamos na TV. 
Não gera concorrência. Tenho de entregar 
visibilidade aos clubes e o time vende pa-
trocínio por um valor maior quando trans-
mitimos" conta Guerra. 

Conforme o executivo, a média de vi-
sitantes mensais nos portais G1 ES e GE 
ES é de 2,5 milhões, sendo me tade do 
próprio Estado. A primeira part ida que 
passou ao vivo na net — Desportiva x São 
Mateus, um empate de 2 a 2— foi assistida 
por 1.070 visitantes únicos em janeiro. A 
Gazeta transmitiu, ainda, a ópera Carmi-
na Burana, ao vivo, pelo Gl-ES e foi pro-
curada para apresentar um festival de in-
verno do Estado. "Estamos testando este 
modelo. Temos tido bons resultados e re-
torno" garante Guerra. 

Além do futebol, a emissora está fe-
chando sete parcerias com federações 
para promover alguns esportes olímpi-
cos e não olímpicos — até então não re-
velados — e gerar conteúdo para a grade. 
Em 2014, será a vez de investir em even-
tos culturais e teatrais na programação. 
"O objetivo é trazer a idade média para 
baixo e gerar sentimento de proximida-
de com a população. O desafio é buscar 
a juventude e gerar conteúdo de interes-
se para este público. 

O movimento de aproximação com o 
público jovem começou em 2012, com 
parcerias com eventos que atraem mais 
de 12 mil pessoas — a micareta Cerveja 
& Cia Folia, com Ivete Sangalo, Sertanejo 
Pop Festival, entre outros. Segundo o di-
retor da TV Gazeta, mais de 150 mil pes-
soas foram impactadas em seis grandes 
eventos com a marca da emissora, que 
t ambém montou camarote para convi-
dados. Em 2013, o foco é buscar parce-
rias com festas populares. 

Para o esporte também há lugar de des-
taque na pauta da TV Tribuna. Fora o pro-
grama local diário Tribuna Esporte, que co-
bre modalidades profissionais e amadoras, 
a emissora tem o evento Tribuna Open de 
Tênis, que atingiu a quarta edição e acom-
panha as Copas Norte, Sul e Metropolita-
na. A novidade é a Corrida de Rua Tribu-
na, com cinco e dez quilômetros, em no-
vembro. "Corrida está na moda e não te-
mos nenhuma prova aliada a veículos de 
comunicação" explica Uchôa de Matos. 

Para os formadores de opinião, a em-
presa promove o evento Pratos Limpos: 
são quatro almoços-palestras, para 300 
convidados, voltados ao público empre-
sarial e com cotas de patrocínio. E a orga-
nização de seminários por meio da rede. 
"Tentamos diversificar nosso negócio. Ir 
além dos 30 segundos, da página impres-
sa ou do jingle" exemplifica Matos. 

Na TV Vitória o destaque esportivo são 
os jogos da Copa Espírito Santo, que vão 
ao ar no segundo semestre e decidem o 
segundo representante na Copa do Bra-
sil (o primeiro é o campeão estadual). A 
cobertura de fatos do mundo na Record 
capixaba ganhou incremento com a cria-
ção da TV Vitória Internacional, em 2012. 
"É uma unidade que cobre eventos inter-
nacionais que tenham protagonistas do 
Espírito Santo: atletas, comitivas empre-
sariais ou de negócios, além de feiras in-
ternacionais" reitera Ferreira. 

Apesar das diferenças na programação, 
as emissoras capixabas levantam um pon-
to em comum: o desafio para atrair anun-
ciantes nacionais. "É uma batalha contínua 
aumentar o interesse do mercado anun-
ciante nacional pelo Espírito Santo, que 
cresceu muito, tem estabilidade política, 
indústrias vigorosas, sem falar da localiza-
ção privilegiada no Sudeste, apesar de ser 
pequeno perto dos outros Estados. A mí-
dia barata é um atrativo para o anuncian-
te nacional" considera Café Lindenberg. 

"O anunciante nacional tem entrado 
muito no merchandising, com testemu-
nhal simples ou ação. Empresas como 
Sky, Honda, Embratel e Claro têm fei-
to" comenta Uchôa, da Rede Tribuna. 
Para Ferreira, da Rede Vitória, as mar-
cas nac iona is c o m e ç a r a m a perceber 
mais o mercado do Espírito Santo a par-
tir de 2009, quando o Estado passou a 
ter medição de audiência. "A TV Vitória 
brigou dez anos para trazer o Ibope pa-
ra cá" reforça. 
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Espírito Santo, São Paulo, p. 20-21, 22 abr. 2013.




