
32 tv abertaespecial

29 abr 2013

Seguindo a tendência das cabeças de 
rede, as afiliadas estão apostando 

suas fichas na fidelização da audiência 
com a manutenção de suas grades. Al-
gumas optaram pela inserção de novos 
quadros ou promoveram reformulações 
nas atrações locais. Se a programação 
não indica grandes mudanças, o mes-
mo não se pode dizer do crescente in-
teresse pelas novas mídias, que, de co-
adjuvantes, passaram a fazer parte das 
estratégias crossmídia dos canais (leia 
matéria à pág. 4).

O recorde de faturamento publicitário 
do meio reflete-se nos negócios das afi-
liadas e retransmissoras, que continuam 
a investir em tecnologia para digitalizar, 
distribuir e produzir programas em al-
ta definição. Essas iniciativas, além de 
beneficiar a audiência com maior qua-
lidade de imagem, ajudam a alavancar 
o ingresso de novos anunciantes.

Proprietário de 32 veículos de comu-
nicação (entre emissoras de TV, jornais, 
rádios e portais), nas regiões Centro-
-Oeste e Norte, o Grupo Jaime Câmara 
leva a programação da Rede Globo por 
meio de oito emissoras em Goiás e três 
no Tocantins. Na grade da TV Anhangue-
ra Goiás, são aproximadamente 13 horas 
semanais de produções locais, sendo as 
maiores audiências o Jornal Anhangue-
ra 2 a Edição e o Jornal do Campo. Na li-
nha de entretenimento,destaque para 
Frutos da Terra, que em 2013 completa 
30 anos, valorizando a cultura de raiz 
do Estado com música, culinária, hu-
mor e reportagens especiais, nas ma-
nhãs de sábado. 

A Rede Anhanguera promove regular-
mente ações em parceria com a cabeça 
de rede para fortalecer as marcas regio-
nalmente, com o lançamento de produ-
tos da grade Globo, informa o vice-pre-
sidente de operações do grupo, Ronaldo 
Ferrante. Outra iniciativa é o investimen-
to em projetos regionais, como Araguaia, 
Ciranda e Romaria de Trindade. “As mar-
cas ganham mais destaque ao se associa-
rem a eventos sociais, de sustentabilida-
de e de forte identidade cultural”, refor-
ça o executivo. 

Segundo Ferrante, as emissoras do 
grupo encerraram 2012 com 13,27 pon-
tos de audiência média e a meta para es-
te ano é crescer entre 15% e 20%. O ca-
nal fará cobertura especial por conta da 
Copa das Confederações e para presti-
giar a presença da seleção brasileira em 
Goiânia. Além da cobertura dos treinos 
no estádio da Serrinha, em Goiás, haverá 
um estúdio para receber telespectado-
res e jogadores, no espaço Butequim da 
TV Anhanguera. Também serão veicu-
ladas reportagens especiais mostrando 
os investimentos feitos para receber os 
jogadores, matérias de comportamento 
e divulgação de mensagens dos narra-

dores da TV Globo convidando o públi-
co goiano a acompanhar e a prestigiar a 
presença da seleção na cidade.

Sabor nordestino
Com aproximadamente de cinco ho-

ras diárias de produção local, a TV Jor-
nal, afiliada do SBT em Pernambuco, 
cobre 138 municípios, e tem entre suas 
maiores audiências o jornalismo inves-
tigativo no Plantão 1-9-0 e no TV Jornal 
vespertino. A emissora pretende lançar 
este ano duas novidades na grade lo-
cal, que contempla 16 atrações regio-
nais, além de promover incrementos na 
programação.

O diretor da emissora Luiz Carlos Gur-
gel cita os projetos comerciais propos-
tos para fortalecer a marca no Estado, 
entre os quais Camarote Casa do Car-
naval, no Recife Antigo, Camarote Ca-
sa do São João, em Caruaru, e Casa do 
Verão, em Porto de Galinhas. A TV Jor-

nal realiza ainda ações promocionais vi-
sando à maior interatividade com os te-
lespectadores nas redes sociais, na cen-
tral de atendimento telefônico e nos si-
tes dos programas locais, fora as ações 
como envio de fotos para os programas 
e os sorteio de prêmios.

“Aproveitamos 100% dos espaços pos-
síveis para programação local. Somos lí-
deres em todos estes momentos e isso 
contribui significativamente para nos-
sa média de audiência”, afirma João Go-
mes, diretor de mídia eletrônica da Re-
de Bahia, que retransmite a programa-
ção da Globo. O ano começou com no-
vidades: em janeiro foram dois progra-
mas especiais sobre o Festival de Verão 
Salvador, exibidos para todo o Estado.

A empresa investe muito na produção 
de conteúdo jornalístico regional nas suas 
emissoras do interior, considerando que 
a Bahia é um Estado com grandes dife-
renças econômicas, geográficas e cultu-

rais. Nos programas apresentados em re-
de estadual há crescimento de conteúdo 
gerado nas diversas cidades e nas regiões. 
No plano de investimento para 2013 estão 
previstas mudanças de cenário de vários 
programas e novos quadros.

Ao todo são produzidas nove atrações 
locais, sem falar do Bahia Agora (progra-
metes jornalísticos mostrados nos bre-
aks do Mais Você). Três telejornais são 
transmitidos de segunda a sábado, além 
de dois programas esportivos (Globo Es-
porte e Bahia Esporte) e do programa 
educativo Aprovado. Na linha do entre-
tenimento há Mosaico Baiano, Bahia Ru-
ral e Rede Bahia Revista.

A empresa conta com seis emissoras no 
Estado, levando o sinal para 417municí-
pios. O sinal digital cobre Salvador e de-
ve ser ampliado para mais quatro praças 
até o final do ano. A proposta é que, até 
março de 2014, todas as emissoras este-
jam transmitindo o sinal com a tecnolo-
gia HDTV. Hoje, os programas Aprovado 
e Mosaico Baiano são produzidos em al-
ta definição. Pensando na mobilidade, 
desde 2008, o telespectador tem acesso 
ao conteúdo da programação local em 
qualquer dispositivo dotado de receptor 
de TV digital móvel.

Sem planos imediatos para estrear 
novos produtos, a Rede Bahia quer ala-
vancar a audiência das atrações atuais. 
“Nosso foco é melhorar os programas 
que temos. Nas Copas das Confedera-
ções e da Fifa, atenderemos à Rede Glo-
bo e a programação regional receberá 
tratamento diferenciado na cobertura, 
pois temos Salvador como cidade se-
de de ambas”, adianta Gomes, ao lem-
brar que o sorteio das chaves da Copa 
do Mundo será na Costa do Sauípe, no 
litoral norte baiano.

Toque mineiro
Na Band Minas, a expectativa é para 

o lançamento do novo programa de es-
portes Os Donos da Bola, em maio. De 
acordo com o o diretor de jornalismo, Ju-
lio Prado, a atração está alinhada com o 
projeto da rede para a programação es-
portiva nas praças. A Band Minas pro-
duz em média três horas de programa-
ção, de segunda a sexta-feira, com des-
taque para os programas Brasil Urgen-
te Minas e Jornal Band Minas, grandes 
audiências locais.

A emissora cobre 400 municípios mi-
neiros e investe na manutenção da quali-
dade da cobertura do sinal. Em Belo Ho-
rizonte, o sinal é digital e a transmissão 
da programação regional, em alta defi-
nição. Prado ressalta que a Band Minas 
vai investir pesado para oferecer a me-
lhor cobertura esportiva durante a Copa 
das Confederações e a Copa do Mundo, 
das quais o Grupo Band detém os direi-
tos de transmissão, junto com a Globo.

No mercado mineiro, a TV Alterosa, 
do Grupo de Comunicação Diários Asso-
ciados, transmite a programação do SBT 
nas regiões Sul, Centro-Oeste e Leste do 
Estado. Amparado por pesquisas, Gleizer 
Naves, diretor regional da Alterosa, re-
vela a necessidade de produzir conteú-
dos cada vez mais voltados para a comu-
nidade. Assim a emissora iniciou o ano 
colocando mais um programa  na grade, 
o esportivo Arena Alterosa, nas emisso-
ras de Varginha e Manhuaçu-Valadares 
(TV Alterosa Leste). O programa de es-
porte local deve ser lançado em Juiz de 
Fora, no segundo semestre.

AfiliAdAs

Temporada 2013
Emissoras regionais apostam na manutenção de  
suas grades e investem em tecnologia e interatividade 

Por MARTA BERNARDO CESAR

Mosaico Baiano, da Rede Bahia, é produzido em alta definição

Jornal da Anhanguera 2ª Edição está entre as maiores audiências da emissora goiana
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Digitalização avança no Sul
Presente em quase todos os municí-

pios gaúchos e catarinenses, a RBS 
TV, afiliada da Globo, iniciou o ano com 
novidades na programação das duas pra-
ças, que produzem diariamente perto de 
duas horas e meia de atrações regionais. 
Um dos destaques é a Unidade Móvel de 
Verão, em Santa Catarina. Para essa ação 
especial, uma lancha serviu como unida-
de de produção de conteúdo a todos os 
programas locais em janeiro e fevereiro. 

Para estreitar os laços com o público 
do agronegócio, o programa Campo e La-
voura realizou uma série de seminários e 
propôs um prêmio às principais inovações 
do setor, que será entregue em 2014. O es-
portivo Lance Final, que debate a rodada 
de futebol local, passou por reformulação, 
ganhando novos cenários e quadros que 
valorizam os detalhes do jogo, como um 
prêmio para a melhor comemoração e o 
lance mais espetacular.

As demais novidades ficam por conta 
de novos quadros no Globo Esporte, in-
cluindo uma série de espaços para inte-
ração com o público, como De Papo com 
o GE e O Gol do Povo. O Bom Dia Santa 
Catarina levou ao ar, durante o verão, o 
quadro Mexa-se, focado em qualidade de 
vida. Já o RBS Esporte estreou Comuni-
dade Esporte Clube e o Jornal do Almo-
ço reformulou o quadro Desaparecidos.

Os telespectadores gaúchos recebem o 
sinal digital nas regiões de Porto Alegre, 
Caxias do Sul e Passo Fundo (totalizando 
mais de 40% da população do Estado, ou 
4,4 milhões de pessoas). Em Santa Catari-
na, o sinal é digital nas regiões de Floria-
nópolis e Joinville (mais de 23% da popu-
lação catarinense, ou 1,4 milhão de pes-
soas). “No mês de abril, aumentaremos a 
cobertura ao entrar com o sinal digital nas 

regiões de Santa Maria (RS) e Blumenau 
(SC). Até o final do ano, o sinal será digi-
tal em todos os municípios com mais de 
50 mil habitantes nos dois Estados”, conta 
Antonio Tigre, diretor-geral de televisão 
do Grupo RBS. O executivo informa que 
a RBS TV consolidou em 2012 a liderança 
de audiência e de share na área de atua-
ção, com participação em torno de 55%. 
“Nossa expectativa é aumentar em 2013 
tanto a audiência quanto a participação 
no bolo publicitário”, adianta.

Afiliada da Record no Paraná, a RIC-
TV Record procura manter a estabilidade 
da grade para garantir a fidelidade dos te-
lespectadores. A mais recente estreia do 
canal, o Na Moda, nas tardes de sábado 
desde 2012, é apresentado pela jornalista 
e designer de moda Érika Okazaki. Ainda 
em estudos, Balanço Geral poderá ter uma 

prorrogação no seu tempo de veiculação 
por conta do sucesso de audiência, asse-
gura Leonardo Petrelli, vice-presidente do 
Grupo RIC. O matutino Paraná no Ar ga-
nha novo cenário e novo quadro de en-
trevistas às sextas-feiras. Novos quadros 
dentro dos atuais programas são o foco 
da direção, conta Petrelli.

O sinal cobre 250 municípios em sete 
centros de produção de conteúdo regio-
nal: Curitiba, Londrina, Cornélio Procó-
pio, Maringá, Cascavel, Toledo e Foz do 
Iguaçu. São transmitidas 313 horas men-
sais de conteúdo regional. Por dia são qua-
tro horas e meia em cada região. Os bons 
números na audiência regional devem-se 
principalmente ao telejornal matinal Pa-
raná no Ar e ao Balanço Geral Curitiba.

Por enquanto, o sinal digital da RICTV 
é disponibilizado para Curitiba. O inves-

timento em tecnologia será mantido em 
2013: foram importadas nove câmeras di-
gitais do Japão, que utilizam tecnologia 
HD. No segundo semestre, os principais 
programas, como Balanço Geral, Paraná 
no Ar e RIC Notícias serão produzidos em 
alta definição. As praças de Londrina e 
Cornélio Procópio deverão ter o sinal di-
gitalizado até setembro. Logo em segui-
da vêm Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu 
e, por último, Maringá. O investimento 
médio será de R$ 7 milhões.

Repaginada 
A principal novidade na RPC TV pa-

ra 2013 é a mudança editorial do Plug, 
voltado ao público jovem, que vai ao ar 
aos sábados, na faixa das 11h30. A afilia-
da Globo no Paraná prevê a reformula-
ção de outros programas regionais.  Ho-
je a emissora oferece duas horas e meia 
de jornalismo diário, além de duas ho-
ras semanais de programação regional.

Em dezembro último, foi concluído o 
ciclo de digitalização nas oito geradoras. 
Com isso, o sinal passa a cobrir mais da 
metade da população paranaense (55%), 
chegando a 99 municípios. Este ano, o fo-
co é a interiorização da TV digital nas re-
transmissoras. “O objetivo é levar a no-
va tecnologia para outras 25 localidades, 
atendendo a 70% da população com TV 
em casa até março de 2014”, frisa Eduar-
do Boschetti, diretor geral da unidade TV 
do Grupo RPC.

Os programas locais gravados — Plug, 
Meu Paraná e o quadro Casos e Causos 
da Revista RPC — são produzidos em al-
ta definição desde 2012. A meta para es-
te ano é levar a qualidade HD aos tele-
jornais Bom Dia Paraná e Paraná TV 1a e 
2a edições. Boschetti acredita que o de-
sempenho de audiência em 2012 foi im-
pulsionado pelo bom momento da dra-
maturgia nacional. “O objetivo é que es-
ses bons índices de audiência se mante-
nham em 2013”, afirma.

Galpão Crioulo, da RBS TV, é gravado de forma itinerante, levando convidados a vários municípios 

Virado à paulista
A EPTV, afiliada da Globo em 

Campinas e região e no município mineiro 
de Varginha, produz diariamente 1h20 
de conteúdo local, em cada uma de suas 
quatro emissoras. Aos sábados, o volume 
sobe para 3h20, com a exibição de EPTV 
Comunidade, Caminhos da Roça e Terra 
da Gente, sendo que o Jornal Regional, 
no ar às 19h, registra a maior audiência 
da grade local. Para o próximo ano, a 
EPTV planeja a implantação de mais uma 
emissora em Cambuí, na região de Poços 
de Caldas, no Sul mineiro, de acordo com 
o diretor-geral de jornalismo e conteúdo, 
Ciro Porto. Os telejornais e os programas 
Terra da Gente, Caminhos da Roça e 
EPTV Comunidade, são produzidos e 
exibidos em alta definição. 

Na Record Rio Preto, afiliada 
da Record, a direção quer dar 
continuidade aos programas locais, 
com formatos mais dinâmicos, aponta 
Marcelo Dantas, diretor executivo do 
canal. “A grande novidade é o Fest 
Record Sertanejo, nos finais de semana.” 
A atração estreia em maio. A emissora 
dedica quase três horas diárias à 

Noticidade, Tarde Vip, Fala Cidade e 
Profissão de Sucesso, entre outros. 

Maurício Abravanel, gerente 
regional das emissoras, diz estar muito 
satisfeito com a cobertura das praças 
pois, conforme ele, o SBT Centro 
Oeste Paulista é a única emissora 
que cobre de Bauru a São Carlos e o 
SBT Ribeirão Preto atinge de Ribeirão 
Preto a Rio Claro. De acordo com o 
executivo, diversas ações vêm sendo 
desenvolvidas ao longo dos últimos anos 
a fim de fortalecer a regionalização nas 
emissoras, que têm a expectativa de 
ampliar o faturamento em 10% este ano.

programação regional e uma hora aos 
sábados. As atrações locais de maior 
audiência são Balanço Geral e SP Record.

São 180 municípios, com quase três 
milhões de habitantes, recebendo o sinal 
no Noroeste do Estado. No momento, 
apenas São José do Rio Preto tem o sinal 
digitalizado. Há planos para que, em breve, 
a produção dos programas locais aconteça 
em em HD, indica o diretor executivo. 

Cobrindo 174 municípios entre Ribeirão 
Preto e região, o SBT está priorizando as 
estreias da programação nacional, além 
de programas jornalísticos, de variedades 
e de entretenimento regionais como 

Até o final do ano, outras iniciativas 
de cunho regional farão parte do car-
dápio. Juiz de Fora poderá receber mais 
uma atração de entretenimento. Em Ma-
nhuaçu-Valadares, o plano é fazer um 
programa destinado ao agronegócio e 
outro focado no público feminino; em 
Divinópolis, um programa sobre em-
preendedorismo; e, em Varginha, um 
de música. Ainda na TV de Varginha, 
conta Naves, há projeto para invadir a 
madrugada com um conteúdo alinha-
do com as redes sociais e o público de 
talk show.

O jornalismo das emissoras do inte-
rior está afinado com a linha editorial da 
cabeça de rede. Os rumos da produção 
de reportagem são definidos em um en-
contro nacional de jornalismo do SBT, 
realizado anualmente. Com isso, a fre-
quência de reportagens locais na pro-
gramação nacional é cada vez maior. 

Por enquanto, somente a emissora 
de Belo Horizonte foi totalmente digi-
talizada e produzindo programas em 
alta definição. Nas do interior o pro-
cesso é gradativo, primeiro com a troca 
de equipamentos. A TV Alterosa Leste, 
por exemplo, já está pronta para trans-
mitir o sinal digital, aguardando ape-
nas a liberação do canal pela Agência 
nacional de Telecomunicações (Ana-
tel), aponta Naves. 

Fala Cidade, do SBT RIbeirão Preto: prioridade aos programas jornalísticos
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV aberta, São Paulo, p. 32-33, 29 abr. 2013.




