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As noites de domingo na televisão brasi-
leira não são mais as mesmas. O tem-

po em que pai, mãe e filhos se reuniam 
diante da TV para apreciar horas inteiras 
de programação ficou para trás. Impacta-
da pelo aumento da oferta de conteúdo 
para o público e pela própria mudança de 
hábitos da sociedade, a audiência da faixa 
vem caindo, ano a ano. Esse movimento 
desafia as emissoras, mas nem por isso as 
noites de domingos deixaram de ser atra-
entes para o anunciante. O horário não 
tem a predominância de outras épocas, 
porém continua capturando a atenção 
de um universo grande. Desse modo, os 
canais têm procurado se adaptar às no-
vas demandas da audiência. Uma recen-
te mudança no Fantástico, da Globo, que 
foi comunicada ao vivo, aponta para isso. 

 “O Fantástico é a maior atração da TV 
brasileira nas noites de domingo e se re-
nova para manter a posição de programa 
mais relevante do horário, que sustenta 
há 40 anos”, afirma Luiz Nascimento, dire-
tor do Fantástico. Ele se refere à troca de 
apresentadores do programa, divulgada  
no domingo 29: saem Zeca Camargo e 
Renata Ceribelli e entra Renata Vascon-
cellos para assumir o dominical com Ta-
deu Schmitd. “A Renata tem a cara e o es-
tilo do Fantástico. Ela é ótima repórter, 
acostumada a grandes reportagens e ao 
improviso”, comenta.

O perfil da nova apresentadora expli-
ca a mudança. Segundo Nascimento, a 
 audiência do Fantástico é formada por um 
público adulto e qualificado, que busca in-
formação com credibilidade, além de diver-
são. “O jornalismo é a principal atração”, diz. 

Ele acrescenta que há equilíbrio na 
pauta, com quadros de variedades que 
mesclam saúde, humor, comportamen-
to, sátira, e experimentação de lingua-
gens. “Todas as semanas, o Fantástico se 
renova, diversificando séries e quadros”. 
Ele informa que neste mês entra no ar 
uma série de Clarice Lispector, dirigida 
por Luiz Fernando Carvalho.

Para Nascimento, o resultado dessa 
consistência é refletida na liderança do 
domingo à noite. “O horário é altamen-
te competitivo. Mas o programa lidera 
com mais do que o dobro de audiência da 
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O avanço da TV paga não afeta a per-
formance da aberta, já que muitos trocam 
as revistas eletrônicas por outras atra-
ções? “A audiência da TV paga cresce, 
mas a análise tem de ser maior do que 
isso”, argumenta Dora. A razão é a evolu-
ção do consumo de mídia em múltiplos 
devices e sem ser real time. Uma atração 
das 21h pode ser vista mais tarde já que 
há formas de se gravar programas. É a au-
diência expandida. “Nosso grande desa-
fio é analisar essa dinâmica”, completa. O 
Ibope testa uma ferramenta, o DIB 6, que 
pode dar informações mais precisas so-
bre esse comportamento.

Competição
A concorrência nas noites de domingo, 

o que inclui a TV paga e suas atrações de 
peso, demonstra o valor do horário. Bian-
ca Serra, gerente de programação da Rede 
Telecine, conta que o domingo é um dia in-
tenso para os canais. “Principalmente pa-
ra os que possuem produtos que podem 
ser assistidos por toda a família”, comenta, 
destacando os canais Pipoca e Fun. Mas ela 
lembra que é o horário é muito disputa-
do pelos canais de esporte também. Bian-
ca não faz comparações com a TV aberta.

Nesse segmento, o segundo lugar ca-
be à Record. Para Walter Zagari, vice-pre-
sidente comercial da emissora, esse é o 
horário nobre do horário nobre. “Nossos 
índices com o Domingo Espetacular são 
extremamente satisfatórios, chegando a 
ocupar, em vários momentos, a liderança”, 
afiança. De acordo com a Record, em se-
tembro, o Domingo Espetacular teve mé-
dia de 12 pontos. É uma das maiores au-
diências do canal. Zagari informa ainda 
que a faixa apresenta excelente deman-
da comercial, responsável por uma par-
cela representativa no faturamento total. 

No SBT, a tônica é a semelhante. Para 
o diretor comercial Glen Valente, os do-
mingos da emissora estão “com cresci-
mento de faturamento em comparação 
2012/2013”.  A Bandeirantes também ce-
lebra. “As noites de domingo estão cada 
vez mais disputadas. Isso é bom, pois ele-
va o nível de produção. Temos, no início 
da noite, o programa Terceiro Tempo com 
Milton Neves, o game do (José Luiz) Date-
na, Quem Fica em Pé, e o Pânico na Band. 
Todos com índices de audiência acima 
da média da emissora. O Pânico começa 
a disputa às 21h com 4 pontos e chega a 
incríveis 13 pontos no final”, destaca Die-
go Guebel, diretor de conteúdo da Band. 

Em busca de retomada, a RedeTV in-
vestiu em uma atração que pudesse tra-
zer a audiência perdida com a saída do 
Pânico, em 2011. A emissora apostou no 
Teste de Fidelidade, apresentado por João 
Kléber. Atualmente, o programa varia en-
tre 2 e 3 pontos, segundo Claudio San-
tos, vice-presidente comercial da Rede-
TV. “Desde que estreamos a nova progra-
mação, no início de 2013,  aumentamos a 
audiência em 50%”, ressalta.
Colaboraram lena Castellón e Mirella Portiolli

Fantástico renova quadros e séries. Agora, trouxe Renata Vasconcellos (de branco)

As noites de domingo continuam 
atrativas para as marcas. É o que 
afirma Lica Bueno, diretora nacional 
de mídia da F/Nazca S&S. “Óbvio que 
não para todos os targets. Muitas 
vezes, é melhor lançar uma campanha 
na novela na segunda-feira. Mas 
o domingo costuma ter um efeito 
interessante de lançamento. Mesmo 
com essa audiência fragmentada, ela 
é representativa e muito geradora 
de buzz. O Fantástico continua a ter 
matérias divertidas, comportamentais, 

emissora segunda colocada na TV aber-
ta, tanto em São Paulo quanto no PNT 
(Painel Nacional de Televisão). No PNT, a 
Globo tem média de 21 pontos. A Record 
tem 10 pontos, SBT, 9, e Band, 6”, detalha.

Daniella Gallo, diretora-geral de mí-
dia da Ogilvy, observa que a queda da 
audiência do domingo à noite é um mo-
vimento que acontece há três anos. “Os 
principais programas têm apresentado 
audiência abaixo do ano anterior. O Fan-
tástico caiu quatro pontos de 2010 para 
2011. A audiência se manteve de 2011 pa-
ra 2012, mas este ano caiu mais um pou-
co”. Apesar disso, ela diz que o domingo 

Marcas continuam atraídas
que geram bastante comentário”, avalia.

O “charme”, porém, também mudou. 
A atratividade comercial do domingo 
à noite sofre concorrência com a dos 
outros dias. Luis Padilha, vice-presidente 
de mídia da Havas Worldwide, aponta que 
hoje está enfraquecido aquele clássico 
que existia com as agências fazendo um 
alinhamento de Veja, Fantástico e jornais 
para estrear uma campanha. “Isso por 
conta do digital, que fragmenta muito 
mais. As novas gerações assistem pouco 
à TV, ficam mais no celular, na telinha do 

computador, no tablet ”, explica. Ele 
diz que o anunciante lança campanhas 
de acordo com necessidades 
comerciais mais específicas. “Pode ser 
na terça, na quarta-feira ou depois de 
um evento que ele fez”, exemplifica.

Mesmo assim, ele salienta o caráter 
positivo das mudanças no dominical 
da Globo. “O fato de o Fantástico estar 
se repaginando e a Globo se mexendo 
é um ótimo negócio. Ela já deu várias 
vezes mostras que não está a fim de 
ser surpreendida por uma mudança 
de consumo. Está indo forte para o 
digital”, pontua. 

continua atrativo e tem índices muito al-
tos. “Em TV aberta, mesmo com a que-
da, a penetração é grande e impacta um 
número enorme de pessoas”.

Dora Câmara, diretora do Ibope Media 
do Brasil, reforça essa tese, ponderando 
que o meio é o de maior penetração den-
tre todas as mídias no País. Além disso, no 
total de TVs ligadas ao longo da semana, 
a audiência do domingo não é muito di-
ferente da obtida nos demais dias. “A mé-
dia em 2008, ano cheio, foi de 35,79 pon-
tos. O índice de agosto passado foi 33,88 
pontos. É um número que atinge muita 
gente”, afirma. 

Domingo Espetacular é uma das maiores audiências da Record; detém o segundo lugar do horário
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1580, p. 29, 7 out. 2013.




