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A televisão aberta brasileira segue im-
batível na captação de verbas publi-

citárias entre todas as demais mídias — 
alcançou 64,7% de participação em 2012, 
quando faturou R$ 19,5 bilhões, um avan-
ço de 8,3% ante o exercício anterior, se-

gundo dados do Projeto Inter-Meios.  O 
bom desempenho, apesar da alta de ape-
nas 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) 
no ano passado, vem confirmar o que es-
pecialistas e executivos da área acredi-
tam ser uma percepção histórica: mesmo 

quando a economia anda de lado, o meio 
avança, por oferecer a maior cobertura e 
abrangência junto ao target, além de sua 
comprovada eficácia em termos de retor-
no do investimento realizado.

“Em mercados que enfrentam algum 
tipo de crise, de tempestade, como foi o 
segundo semestre do ano passado, a ten-
dência dos anunciantes é não arriscar, ir 
no certo. E o certo hoje, no Brasil, é a TV 
aberta. O retorno no novo nem sempre é 
garantido", argumenta Marcelo Mainardi , 
vice-presidente de comercialização da 
Band. Ele aponta a competição acirrada 
entre os canais e a infinidade de produ-
tos oferecidos como fundamentais para 
os anunciantes, atraindo para o meio a 
maior parte do investimento em mídia.  

Produto e audiência são essenciais para 
o veículo se manter no topo da captação 
de verbas publicitárias. "Por mais que se 
fale que a TV aberta está sendo ameaça-
da — e estou nesse setor há muito tem-
po —, em curto e médio prazo não se no-
ta mudança de rumo. A televisão aber-
ta brasileira é muito boa e a tendência é 
ter mais alternativas para o anunciante", 
analisa. O executivo acredita que o meio 
vai manter em 2013 seu share entre 60% 
e 65% do bolo publicitário.

Na Band, a expectativa para 2013 é 
 auspiciosa. A expectativa é que a casa 
mantenha a tendência na receita por ser 
um ano de “esquenta” da Copa do Mun-
do, com a Copa das Confederações (em 
junho). A TV Bandeirantes, por conta de 
negociação firmada com a Globo, trans-
mitirá os dois torneios. "Além disso, 2013 
é um ano pré-eleitoral. O governo federal 
e os estaduais estão livres para alocar a 
verba publicitária onde quiserem", lem-
bra Mainardi.

No início de abril, a Band divulgou um 
pacote bilionário por conta da cobertura 
da Copa do Mundo, disponibilizando se-
te cotas de patrocínio mais o top de cin-
co segundos, com valor de tabela de R$ 
384 milhões cada uma, podendo render à 
emissora quase R$ 3 bilhões. Na semana 
do lançamento foram vendidas três cotas, 
para Caixa Econômica Federal, Nestlé e 
Volkswagen — os mesmos patrocinado-
res da Band na Copa das Confederações. 
Também patrocinadora do torneio deste 
ano, a Petrobras adquiriu o top de cinco 
segundos do Mundial de 2014.

Com Copa, sem Copa
Em sintonia com a performance do 

meio em 2012, a Globo também come-
morou a ampliação do faturamento com 
publicidade. A empresa não divulga os 
resultados de cada veículo do grupo; no 
consolidado, a receita com publicidade 
(TV aberta, TV por assinatura, impressos 
e internet) foi de aproximadamente R$ 9 
bilhões, um avanço estimado de 10% so-

bre o ano anterior — sendo que a maior 
fatia vem da TV aberta.

A Globo, por meio de sua Central de 
Comunicação, avalia que os números do 
Projeto Inter-Meios confirmam a impor-
tância da TV aberta nas estratégias de co-
municação dos anunciantes. Para a emis-
sora, agências e anunciantes sempre bus-
cam no veículo soluções criativas e exclu-
sivas para suas marcas e produtos. "Faz 
parte dos nossos desafios permanentes 
conhecer essas necessidades e desenvol-
ver soluções para atender tais demandas. 
É a partir desse trabalho que conseguimos 

Negócios 

A maior fatia do bolo
Em 2012 a TV aberta bate novamente o recorde  
de participação no total das verbas publicitárias 

Por MARTA BERNARDO CESAR

Sem varejo nem 
merchandising
Com o desafio de oferecer ao públi-

co programação diferenciada em re-
lação às emissoras comerciais, a TV 
Cultura encerrou 2012 com o melhor 
desempenho comercial desde 2009, 
crescendo mais de 30% em relação a 
2011, garante Mauro Sato (foto), dire-
tor de captação de recursos da Funda-
ção Padre Anchieta, mantenedora do 
canal público.

Por princípio e em respeito à audi-
ência infantojuvenil, contemplada com 
dois terços da programação, a emis-
sora segue sem aceitar publicidade li-
gada ao varejo. A flexibilização ocorre 
durante a grade noturna, sempre após 
as 18h45, e depende da programação 
do dia. A Cultura aceita publicidade co-
mercial desde que não esteja ligada a 
bebidas alcoólicas, serviços de tele-
vendas e merchandising.

Para 2013 a meta é um crescimento 
da ordem de 17% na captação de recur-
sos. Segundo Sato, a emissora vai dar 
grande destaque ao futebol durante a 
Copa das Confederações, com cobertu-
ra especial nos principais telejornais. O 
torneio também será foco dos progra-
mas Cartão Verde e Cartãozinho Ver-
de, e do quadro sobre futebol no matu-
tino Guia do Dia. Outra novidade será a 
transmissão em rede nacional do even-
to pela Rádio Cultura Brasil AM. -

Faturamento publicitário por meio (em R$ milhões*)
Meio 2011 2012 V (%)

Televisão 18.011 19.511 8,3

Jornal 3.366 3.388 0,7

Revista 2.036 1.925 -5,4

Internet 1.455 1.518 4,4

TV por assinatura 1.192 1.338 12,3

Rádio 1.130 1.184 4,8

Mídia exterior 858 913 6,3

Guias e listas 319 272 -14,9

Cinema 86 106 22,3

Evolução do faturamento da TV aberta
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Fonte: Projeto Inter-Meios

Evolução da participação da TV aberta
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oferecer uma gama de eficientes oportu-
nidades comerciais para a comunicação 
com todos os tipos de público, em qual-
quer região do País", informa em comu-
nicado. Sem confirmação de data de lan-
çamento até o fechamento desta edição, 
o Projeto Copa do Mundo da Globo está 
em desenvolvimento.

O ano de 2012 foi excelente para o SBT, 
em diferentes aspectos, relata o diretor co-
mercial Glen Valente. "Nosso desempe-
nho comercial superou as expectativas. 
Crescemos 30% acima do mercado e recu-
peramos a segunda posição em  audiência. 
Também podemos comemorar o sucesso 
do novo posicionamento #Compartilhe, 
que tem como base os três principais pi-
lares da emissora: família, diversão e in-
formação", comemora Valente, ao esti-
mar um crescimento entre 7% e 8% pa-
ra o meio em 2013. O desafio do SBT, se-
gundo ele, é crescer além desse patamar.

Entre as apostas da emissora para este 
ano estão o reality show Menino de  Ouro, 
no ar desde o final de março. A atração 
pretende revelar um novo talento do fu-
tebol. A outra é estreia de Chiquititas, em 
junho, em substituição à atual novela da 
noite, Carrossel, que também terá foco 
no público infanto-juvenil. Ainda sem 
data prevista, o canal deve anunciar em 
breve um programa envolvendo o uni-
verso country.

Integração e ajustes
Mais otimista, o vice-presidente co-

mercial da Rede Record aposta que o se-
tor crescerá em torno de 10%. “Esperá-
vamos mais, contudo, pelas projeções 
econômicas dos especialistas, ainda te-
remos um 2013 meio turbulento”, anali-
sa, ao lembrar que o meio trabalha num 
ambiente altamente competitivo no que 
se refere às alternativas de mídia. Em sua 
avalição, para que a TV consiga manter 
sua participação no bolo publicitário, é 
necessária a manutenção da inovação 
nos formatos comerciais e a adequação 
do conteúdo às necessidades dos clien-
tes. “A integração da marca ao conteúdo 
editorial dos programas, por exemplo, é 
uma alternativa cada vez mais presente 
no negócio televisão aberta”, argumenta. 

Sem direito de transmitir as Copas das 
Confederações e do Mundo, a Record apos-

ta alto na transmissão exclusiva e na abor-
dagem comercial para os Jogos Olímpicos 
de Inverno, em Sochi, na Rússia, no ano 
que vem, e em 2015, com o Panamerica-
no de Toronto, no Canadá. Para este ano 
há novidades na grade, com programas, 
pacote de filmes, apresentadores, nove-
las e contratações (leia matéria à pág. 28).

Na RedeTV, o vice-presidente comer-
cial, Claudio Santos, reconhece o impacto 
sofrido na primeira metade do ano pas-
sado, após a perda de audiência em ra-
zão de várias mudanças na grade — den-
tre elas, a notória saída do Pânico na TV. 
Porém, de acordo com o executivo, desde 
o segundo semestre de 2012, a emissora 
vem recuperando a audiência perdida e 
espera ter um crescimento de mais de 30% 
em telespectadores sobre a base anterior. 

“Sofremos uma queda de faturamen-
to na primeira metade do ano e recupe-
ramos na segunda”, afirma Santos. “Com 
o crescimento de audiência que já es-
tamos registrando e o da receita obtido 
neste primeiro trimestre, estamos traba-
lhando com uma previsão de crescimen-

O bOm desempenhO publicitáriO 
em 2012 cOnfirma que a tV aberta 
aVança em épOcas de incerteza 
na ecOnOmia

to de receita muito agressiva, da ordem 
de 20%”, adianta. Santos também acredita 
em desempenho robusto para os meios, 
que deve ampliar seu faturamento publi-
citário em 10%, na sua opinião.

Música e humor 
Voltada ao público jovem, a MTV Brasil 

comemora os bons resultados comerciais 
do setor em 2012 e avalia que 2013 dará ao 
segmento resultados ainda mais expressi-
vos. "As emissoras digitalizaram seus sinais, 
estão tratando da regionalização com uma 
seriedade muito grande e isso oferece um 
serviço melhor ao mercado", pontua o di-
retor comercial, Roberto Severo.

Na MTV o ano “se encerra” após a pro-
gramação de verão. “O verão 2012/2013 
finalizou com 86% de audiência a mais do 
que o ano anterior", afirma o executivo, 
ao apontar alguns fatores para o avanço 
expressivo, tais como programas grava-
dos no Guarujá (no litoral paulista) em 
estilo reality show, que sempre têm boa 
aceitação junto ao target do canal. Entre 
os maiores destaques estão programas 
especiais (ligados ou não à música) e hu-

morísticos, que alavancaram a audiência 
da MTV no ano passado.

As redes sociais e as plataformas mó-
veis são mídias complementares que, 
além de impulsionar a audiência, sur-
gem como novos pontos de relaciona-
mento. "Nossa audiência, por se tratar 
de um público extremamente interativo 
e acostumado a ter mais de uma tela à 
disposição, nos impulsiona a desenvolver 
conteúdos complementares para se ade-
quarem às diferentes telas. Produzimos 
o mesmo conteúdo para telas diferentes, 
respeitando a peculiaridade de cada uma 
delas", explica (leia matéria à pág. 10).

A emissora oferece a possibilidade da 
extensão do conteúdo feito pela MTV com 
as marcas, para que ele transcenda a te-
levisão e participe de todas as platafor-
mas, como redes sociais, mobile e even-
tos. Além dos projetos comerciais dife-
renciados, a MTV aposta nos destaques 
da programação, como a série A Menina 
Sem Qualidades, a nova temporada da du-
pla Hermes e Renato e novos VJs. O foco 
permanece nos três pilares da casa: mú-
sica, comportamento e humor. 

Pacote da Band para patrocínio da transmissão da Copa do Mundo da Fifa 2014 pode render até R$ 3 bilhões para a emissora

Jogos Olímpicos de Inverno são uma das principais apostas da Record para 2014

Novo posicionamento do SBT ajudou no bom desempenho comercial e de audiência
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV aberta, São Paulo, p. 36-37, 29 abr. 2013.




