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desses aparelhos. Rodolfo Moura, di
retor de assuntos jurídicos da Abert - 
Associação Brasileira das Emissoras 
de Rádio e Televisão confirma: “A TV 
está em permanente transformação. 
A digitalização permite a mobilida
de, que altera a lógica de consumo de 
informação e também de publicida
de. A TV digital está acessível todo o 
tempo, em qualquer lugar, por diver
sos equipamentos móveis. Essa ten
dência, somada à simbiose entre TV, 
internet e novas mídias, já está ge
rando novos formatos comerciais”.

Símbolo da estabilização econô
mica dos anos 1990, hoje o televisor 
é item básico dentro de qualquer re
sidência brasileira. “Mais domicílios 
têm mais televisores que geladeiras 
ou mesmo banheiros”, afirma Arlindo 
(Piu) Figueira, coordenador do curso 
de Publicidade e Progaganda na ECA- 
USP. O eletroeletrônico preferido da 
população brasileira ainda é o tele
visor, que não falta nem mesmo nas 
comunidades mais carentes.

“Num país de grande diversidade 
cultural, racial, social e com dimen
sões continentais, a televisão aberta 
tem papel de extrema relevância. Ela 
é muito forte, especialmente porque 
nossa economia de mercado de con
sumo popular faz dela o meio mais 
eficiente para atingir todas as clas
ses. Isso sem falar no interior do País.

Os principais anunciantes brasileiros 
são os de produtos de massa, e a te
levisão é o único meio capaz de falar 
com a grande massa num curto inter
valo de tempo. A Globo, por exemplo, 
fala com aproximadamente 92 mi
lhões de pessoas em apenas um dia”, 
declara Willy Haas, diretor geral de 
negócios da TV Globo, a maior emis
sora do País. O nível de audiência da 
TV brasileira continua crescendo: 
o tempo médio em frente ao televi
sor era de 4h55 em 2004, passando a 
5h32 diárias no ano passado.

No SBT, os principais anunciantes 
são também os maiores anunciantes 
do ranking do Ibope Monitor, como 
Unilever, Casas Bahia, Caixa Eco
nômica Federal, Ambev. E, segundo 
Glen Valente, diretor de marketing 
e comercial da emissora, o retomo 
é certo. “Atingimos cerca de 184 mi
lhões de telespectadores, em 55 mi
lhões de lares brasileiros em 2013. 
O anunciante pode esperar os me
lhores resultados do SBT, pois, além 
dos números, investimos na nossa 
programação, somos uma emissora 
querida pelo público (líder entre as 
emissoras de TV aberta em número 
de fãs e engajamento no Facebook), 
falamos como ninguém com a Classe 
C, que é a que mais cresce em consu
mo no País, e estamos sempre aber
tos a inovar junto com o cliente.”

Há também um forte componente 
cultural na preferência da televisão 
como principal meio de informação e 
entretenimento. O hábito é uma mar
ca forte da cultura brasileira, diferen
temente do que ocorre em outros paí
ses, inclusive com membros dos Brics. 
Na China e na Rússia, por exemplo, o 
índice de investimento publicitário na 
TV aberta é de menos de 50%. “No meu 
escritório, aqui na Faria Lima, tem 
uma praça de alimentação com dois 
monitores de TV. Eles têm a assinatu
ra da Net com mais de 60 canais, mas 
todo mundo quer ver um único canal 
de TV aberta. A TV aberta é um modelo 
vencedor. E tem a questão do hábito, 
que você não muda da noite pro dia”, 
comenta Ênio Vergueiro, presidente da 
APP Brasil - Associação dos Profissio
nais de Propaganda. A televisão ainda 
é, indiscutivelmente, senhora absoluta 
entre os meios de comunicação.

CONTEÚDO E PUBLICIDADE
Depois que os primeiros televisores 
chegaram por aqui, era claro que o 
novo aparelho veicularia informação 
e entretenimento. Mas havia a neces
sidade de financiar a veiculação de 
conteúdo, de encontrar um modelo de 
negócio viável para colocar a nova tec
nologia para trabalhar. É ai que entra 
o papel da publicidade como parceira 
indissociável do conteúdo televisivo.
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“O meio TV é também, de longe, o mais estruturado 
comercialmente, de forma a atender as demandas de 
anunciantes e agências. Anunciantes nacionais, regio
nais e locais têm satisfeitas suas necessidades de audi
ência/alcance e demais variáveis desejadas. Com mui
tas alternativas de preço, viabilizadas pela variedade de 
emissoras, grades e horários. Os números, familiariza
dos pela tradição da pesquisa de audiência, criaram um 
imaginário de onipotência, que se cristalizou em muitos 
investidores, que não imaginam um cenário de comuni
cação mercadológica onde não seja priorizada a TV”, diz 
o professor Arlindo Figueira. Por esses e outros motivos, o 
veículo ainda é o preferido dos anunciantes, mesmo que 
nem todos tenham recurso suficiente para fazer campa
nhas televisivas. Via de regra, os demais veículos entram 
como alternativa, já que o retomo da telinha é quase cer
to, tomando-a a preferida de muitos setores da econo
mia, especialmente o varejo, que precisa de agilidade na 
transmissão da mensagem e grande alcance.

O caráter democrático da televisão também começa 
a atingir os anunciantes, que já aderem a novos tipos 
de contrato para “burlar” os altos preços. “Os pequenos 
clientes hoje conseguem fazer TV aberta porque com
pram segmentos, regiões, cortes de sinal. Isso democrati
za uma mídia que aparentemente tem um valor absolu
to elevado. Mas, quando falamos de inserções nacionais, 
estamos sim falando praticamente só dos grandes anun
ciantes”, atesta Orlando Marques, presidente da ABAP e 
presidente e CEO da rede de agências Publicis.

A qualidade da TV brasileira é reconhecida em todo o 
mundo; vide a exportação constante de telenovelas, por 
exemplo. As peças publicitárias, chamadas de “comer
ciais” ou “intervalos comerciais”, também são premiadas 
internacionalmente, inclusive no Festival de Cannes, o 
mais prestigiado em todo o mundo. “Aqui, os comerciais

fazem parte do entretenimento. Eles são comentados, 
assim como os programas de TV. E têm o mesmo nível 
de qualidade criativa que os programas. Nivelou-se por 
cima”, observa Ênio Vergueiro, da APP.

REALIDADE MULTITELAS

O hábito de ter a TV como principal fonte de informa
ção e entretenimento é um ponto sensível da cultura 
brasileira, enraizado entre os costumes tanto quanto 
o futebol e a feijoada. Apesar das novas mídias, pouca 
gente acredita que essa realidade deva mudar nos pró
ximos anos. No Brasil, a penetração de outros meios 
de comunicação ainda é baixa, conferindo pouca força 
comunicativa - o que faz com que a televisão perma
neça como a predileta do público e dos publicitários. 
Com a ascensão da nova classe C, que passa a consu
mir também outros tipos de mídias, há indícios de que 
a hegemonia pode ser quebrada, mas os especialistas 
não acreditam em mudanças bruscas nas próximas 
décadas - ou simplesmente não acreditam que o brasi
leiro mudará seu gosto.

De acordo com um estudo fora de campo da agência 
de inteligência e pesquisa de mercado Hello Research, a 
TV ainda terá muito fôlego. A pesquisa buscou entender 
qual o meio de comunicação preferido dos entrevista
dos para acompanhar eventos/programação esportiva. 
O resultado não deixa margem para dúvidas: do total, 
67% das pessoas que participaram do estudo afirmaram 
preferir a televisão, contra 30% para o rádio e 19% para 
a internet (pergunta com respostas múltiplas). A telinha 
vence os demais veículos em todas as categorias: faixa 
etária, classe social e escolaridade.

A força da TV aberta aponta mais no sentido da inte
gração das mídias do que na direção de concorrência ou 
extinção. “O conteúdo da TV aberta movimenta outras
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plataformas, como internet, mídias sociais... Existem re
vistas especializadas no conteúdo da TV aberta. Ela re- 
troalimenta todos esses segmentos”, atesta o presidente 
da APP. Há quem diga que o futuro é multitelas - afinal, 
cresce o número de pessoas que se acostumam a ver 
TV com o notebook ou tablet no colo, o que potencializa 
o poder de interatividade do televisor. Dominique Wol- 
ton explica que a televisão aberta é, na verdade, mais 
interativa do que a internet, já que tem a capacidade 
de agendar assuntos comuns, que serão discutidos em 
âmbito social. “A TV é um meio interativo. Eu assisto a 
um programa e depois reajo a ele, em comentários com 
os amigos ou agindo. O que a internet tem é uma in
teratividade imediata. Mas isso é uma desvantagem. O 
intervalo de tempo é fundamental para a reflexão, para 
que o espírito crítico funcione. Eu me interesso pela in
teratividade mediada pelo tempo.”

Um recente estudo da Nielsen, divulgado em agosto 
deste ano, revela a simbiose entre os meios de comu
nicação: a avaliação de um programa televisivo está es
tritamente relacionada com a quantidade de interações 
geradas no TWitter. Em breve, deve ser criado o “Nielsen 
TVitter TV Rating”, que permitirá medir a repercussão 
de cada programa no microblog - mais uma prova de 
que há muito para trocar e pouco a substituir. Prova dis
so é a nova parceria do SBT com o YouTUbe, para um 
novo quadro no programa da Eliana, que deve revelar 
novos vídeos virais e novos talentos.

Já o professor Arlindo Figueira, da ECA-USP, acredita na 
mudança de paradigma dentro de alguns anos: “Estamos 
assistindo à substituição dos profissionais de comunica
ção, e a geração entrante é nativa digital, multitarefa, não 
monoconsumidora de nenhum meio, ainda que se dire
cione preponderantemente às plataformas digitais. Até 
por coerências atitudinais e comportamentais, devemos

assistir nos próximos dez anos a uma radical mudança 
na alocação de ações e investimentos”. Mesmo que a ten
dência se consolide, ela deve demorar a acontecer, dada 
a penetração dos demais meios, que ainda é incompará
vel à presença da televisão (veja gráfico nesta página).

Em outros países, a realidade é diferente; a penetra
ção de outros meios costuma ser maior. Na Argenti
na, por exemplo, a TV paga atinge 71% da população, 
enquanto no Brasil esse índice é de apenas 35%. No 
caso da internet, os números são parecidos - respecti
vamente, 54 e 53%.

“A TV é e continuará sendo por muito tempo a gran
de geradora de conteúdos relevantes. Isso se deve ao 
padrão de qualidade atingido pelas emissoras, à sua 
capacidade de oferecer uma diversidade de conteúdos, 
com enorme cobertura. Vejo a internet e as redes sociais 
como aliadas da televisão. Mas já não se assiste à tevê 
como antes. Hoje, as pessoas se tornaram ‘multitelas’, 
usam a rede para buscar informações sobre o progra
ma que veem na TV, para comentar, criticar, sugerir aos 
amigos. As novas mídias se valem do conteúdo da TV”, 
confirma Rodolfo Moura, da Abert.

NOVOS FORMATOS, NOVAS LINGUAGENS
Com o surgimento da televisão, anunciou-se a morte do 
rádio, que, décadas depois, continua firme e forte. Agora, 
as coisas não devem ser diferentes. Muito embora se fale 
sobre a possibilidade de ver programas televisivos na in
ternet, é muito improvável que o aparelho televisor deixe 
de existir. No entanto, as novas tecnologias de comunica
ção devem impor novos formatos e trazer novas formas 
de interação com a TV aberta.

Orlando Marques, da Abap, dá algumas dicas sobre o 
que deve acontecer. “O formato publicitário na TV aber
ta ainda é muito padronizado e não tenho dúvida de 
que a internet vai provocar mudanças no modelo atual. 
Vamos aprender a ganhar flexibilidade e a criar novos 
formatos vindos da internet para as TVs paga e aberta. 
Acho que a modernização comercial da TV aberta acon
tecerá em função do que se faz na internet.”

A TV Globo dispõe de mais de 50 formatos de comer
ciais, que são utilizados com primazia pelas agências de 
publicidade. Segundo Willy Haas, os intervalos de 30 se
gundos são os de maior sucesso. “O brasileiro adora ver 
comerciais”, afirma. Mesmo assim, a necessidade de atu
alização de acordo com as novas tendências é iminente.

Apesar da grande procura pelos intervalos comer
ciais de programas como o “Programa Silvio Santos”, 
“Chiquititas” e “De Frente com Gabi”, o SBT diz não 
perder o foco e ânsia por renovação. “Acompanhamos 
todas as mudanças do País. Não podemos achar que os
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fatores que fazem o sucesso da TV 
aberta nos trazem uma total zona 
de conforto. Precisamos estar sem
pre de olho no nosso conteúdo e na 
qualidade com a qual ele é produzi
do, no mercado e nos nossos resul
tados”, pondera Glen Valente.

Para atuar de forma eficaz e coeren
te, a publicidade espelha-se nos seus 
consumidores, retratando suas atitu
des, comportamentos, necessidades e 
desejos. Assim, estar atualizado com 
as novas tendências e demandas é 
primordial. E uma delas é o engaja
mento social das campanhas publi
citárias. O governo já entendeu que 
o caminho mais eficaz para distribuir 
informações de utilidade pública é 
por meio da televisão; assim como a 
publicidade já começa a dar nova cara 
às peças - quanto mais relevante ou 
criativo o conteúdo, melhor. E quan
to mais ativista, também. Desde que

cause identificação com o espectador. 
O conteúdo das propagandas televi
sivas vem ganhando mais corpo e fi
cando cada vez mais elaborado.

Quanto a esse assunto, o professor 
Arlindo Figueira, da ECA-USP, é enfá
tico: “Não há mais lugar para bordões 
inconsequentes, piadas gratuitas, 
aproximações forçadas com os pú
blicos. Há que se buscar realmente a 
relevância para os receptores. E ainda 
que hoje não seja concreta a possibi
lidade da comunicação de mão dupla 
diretamente na TV aberta, há sempre 
a possibilidade de a mão única acio
nar o controle remoto para encerrar a 
comunicação”. A TV é senhora da si
tuação - desde que o espectador acate 
o conteúdo, é claro. Nesse sentido, os 
órgãos de fiscalização também exer
cem papel cada vez mais preponde
rante, aumentando o nível e a quali
dade das propagandas exibidas.

Muitas campanhas publicitárias já 
são multiplataforma e se utilizam de 
um veículo de comunicação como ex
tensão do outro. Não é raro encontrar 
comerciais de televisão que remetem 
ao conteúdo na internet ou mesmo 
campanhas em veículo impresso que 
solicitem a interação do usuário via 
internet. No entanto, enquanto a te
levisão é um equipamento bem-con- 
solidado no Brasil, a internet ainda 
carece de melhor infraestrutura para 
que funcione adequadamente, difi
cultando a utilização comercial. Mais 
uma vez, ponto para a TV aberta, que 
distribui conteúdo gratuitamente a 
toda a população, sem pagamento de 
nenhum tipo de mensalidade. Basta 
ter o aparelho em casa para receber 
sinal constante e de boa qualidade. 
Mesmo assim, a tendência é de cone
xão, agregando possibilidades, ferra
mentas e ampliando o conteúdo.
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“O formato publicitário na TV aber
ta ainda é muito padronizado e não 
tenho dúvida de que a internet vai 
provocar mudanças no modelo atual. 
Vamos aprender a ganhar flexibilida
de e a criar novos formatos vindos da 
internet para as TVs paga e aberta. 
Acho que a modernização comercial 
da TV aberta acontecerá em função 
do que se faz na internet”, opina Or
lando Marques, da ABAP.

Neste ponto, reside também uma 
questão de estética: enquanto na 
internet as imagens podem ser 
captadas por celulares e exibidas 
mesmo com baixa qualidade, na 
TV, a tecnologia é mais apurada, e 
os vídeos têm melhor qualidade, 
especialmente no que diz respeito 
às coberturas ao vivo. A publicida
de feita para a TV tende a ser mais 
profissional, mais elaborada, dado o 
tempo de experiência que as agên

cias têm com esse tipo de veículo 
e as inúmeras possibilidades que o 
meio oferece.

Sônia Piassa, diretora executiva 
da APRO - Associação Brasileira de 
Produção de Obras Audiovisuais, 
aponta no sentido da renovação. 
“Apesar de seguirmos fazendo fil
mes de 15 segundos de duração, de 
30 e de 60 segundos, o formato e o 
aspecto mudaram. Hoje, com o HD, 
tudo é muito mais elaborado em 
matéria de imagem. E o som mu
dou também para melhor.” Além 
da grande quantidade de recursos 
que os novos aparelhos oferecem 
ao usuário - como assistir a dois ca
nais simultaneamente -, a própria 
invenção do controle remoto, há 
quase três décadas, foi uma revolu
ção em termos de consumo televisi
vo: ficou muito mais fácil trocar de 
canal caso o conteúdo não agrade,

intensificando a preocupação com a 
qualidade da programação.

Seja em função das característi
cas geográficas e demográficas do* 
Brasil - afinal, um país de extensão 
continental e quase 200 millhões de 
habitantes precisa de um veículo 
de amplo alcance seja pela tradi
ção cultural, a TV aberta ainda rei
na absoluta por aqui, em todas as 
esferas. Nenhum outro meio deve 
desbancá-la tão cedo, mas não é o 
caso de acomodar-se. “Principal
mente por causa do nosso histórico 
cultural com a TV. Mas ela vai ter de 
se reinventar. Encontrar maneiras 
de se utilizar do meio digital para 
trazer mais audiência. Essa relação 
entre TV aberta e meio digital é o 
grande desafio. Essa convivência vai 
ser o grande futuro da TV aberta no 
Brasil”, conclui Marcelo Aquilino, 
professor da ESPM. 
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Caixa de texto
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 293, p. 6-16, set. 2013.




