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se avizinham. Sites como o YouTube e por
tais da internet atraem hoje mais telespec
tadores do que a maioria das emissoras 
tradicionais e esse fato ainda não se traduz 
em números financeiros. Mas a tendência 
é essa, a exemplo do ocorrido no resto do 
mundo. Menos dinheiro representa mais 
concorrência. Diante do futuro inóspito, 
os canais brasileiros estão prestes a ini
ciar uma nova batalha. Até dezembro, as 
quatro principais rivais da Globo (Record, 
SBT, Band e RedeTV!) pretendem contra
tar um novo instituto para medir a audi
ência. O escolhido é o alemão GfK, um dos 
cinco maiores do mundo. As concorrentes, 
não é de hoje, desconfiam que as tradicio
nais medições do Ibope, baseadas em mé
todos antigos, inflam os números do canal 
da família Marinho e desequilibram a dis
puta comercial do setor. Na briga pela vice- 
-liderança, a Record e o SBT confirmaram 
a intenção. ARedeTV! e a Band preferem a 
cautela e limitam-se a afirmar que as con
versas estão muito bem encaminhadas. “ÉA ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



mas, depois de várias trocas de mensa
gens e conferências telefônicas, toparam 
visitar o País. Apresentaram o cartão de 
visita e o portfólio a tevês, agências de pu
blicidade e anunciantes. Foram convin
centes o bastante para atrair as emisso
ras locais. “Vamos ter o desenho de um no
vo ecossistema para o mercado publicitá
rio”, diz Wajngarten, sócio da Controle da 
Concorrência, de monitoramento da pu
blicidade em tevê.

Por trás da discussão sobre audiência 
está em jogo aquela montanha de dinhei
ro descrita anteriormente e movimenta
da no mercado publicitário em vias de ser 
“redesenhado”. Quanto mais televisores 
sintonizados em um determinado canal,

mais valioso são os intervalos. Se o GfK 
comprovar uma defasagem na medição do 
Ibope a favor da emissora dos Marinho, os 
concorrentes ganham um argumento sóli
do contra os atuais critérios de divisão dos 
recursos, privados e públicos.

O tamanho da disputa financeira expli
ca algumas reações. Beneficiada pelos nú
meros do Ibope, a Globo não pretende con
tratar o serviço alemão. E, sem o respaldo 
global, o GfK encontrará mais dificuldade 
para se consolidar e conquistar credibili
dade. Procurada por CartaCapital, a Globo 
preferiu não se manifestar.

Na quarta-feira 6, a Associação 
Brasileira de Anunciantes realizou um 
fórum internacional em São Paulo. Um 
dos principais patrocinadores era a emis
sora dos Marinho. Em um dos painéis, 
um executivo do Ibope havia sido con
vidado para falar sobre a GfK. A inicia
tiva foi mal recebida pelas competidoras 
da Globo. O Ibope iria desqualificar o fu
turo concorrente, nem sequer convida
do para o evento? Record, SBT, Band e 
RedeTV! chegaram a elaborar uma car
ta de repúdio contra o Ibope e a ABA. 
Mas desistiram de divulgá-la depois de 
Montenegro, no dia do seminário, ter de
sautorizado qualquer executivo da em
presa a mencionar a concorrência.

O resultado da disputa interessa aos 
próprios anunciantes. AGlobo é sinônimo 
de custo elevado, diz o publicitário VitorA ut
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Knijnik, sócio-fundador da Snack Rede de 
Canais e colunista de CartaCapital. De fa
to, a emissora continua a subir os preços 
dos intervalos comerciais todo semestre, 
apesar da audiência declinante. Para man
ter-se na lista de anunciantes da Globo, 
uma empresa precisa reservar ao menos 
100 milhões de reais por ano. Em conse
quência, a propaganda na emissora teria 
se tornado coisa para vips, um clube de no 
máximo 120 participantes.

A Globo também conta com a simpa
tia dos anunciantes. Segundo Ricardo 
Monteiro, do conselho superior da ABA, 
o canal é e ainda será cobiçado durante 
um bom tempo. Entre os motivos está a 
cobertura de 98% do território nacional 
e a vantagem em relação aos concorren
tes sem paralelo no planeta. Em nenhum 
canto do mundo, lembra Monteiro, um ca
nal soma 40%, 50% da audiência.

O alcance confere à Globo uma capaci
dade decadente, mas ainda sem paralelo, 
de influenciar a cultura e a chamada opi
nião pública. Por essa razão, o recuo de 
sua audiência é um fato sociologicamen
te importante. Segundo o cientista políti
co e jornalista Laurindo Leal Filho, o po
derio da emissora pode ser observado em 
um fenômeno pouco estudado: a onipre
sença em locais públicos, como nas salas 
de espera de hospitais e restaurantes. A 
força é tanta, diz Leal Filho, que chega a 
ser um elemento capaz de desestabilizar 
a democracia. Esse risco poderia ser mi
nimizado com a adoção de uma lei seme
lhante àquelas em vigor na maioria dos pa
íses da Europa e nos Estados Unidos, es
tes desde os anos 1930, limitadora de mo
nopólios e oligopólios. Uma legislação com 
esse teor (ferozmente combatida pelos

meios de comunicação nativos, diga-se) 
entrará em vigor em breve na Argentina 
depois de a Corte Suprema validar a Lei 
de Mídia aprovada em 2009.

Ainda que nenhum governo tenha co
ragem de cumprir a Constituição brasi
leira e regular a atividade de comunicação 
de massa no País, baseada em concessões 
públicas de espectros de rádios e tevês, a 
Globo tem encolhido diante da expansão 
da internet. Neste caso, trata-se de uma dis
puta na qual as concorrentes da emissora 
estão no mesmo barco e têm tanto quanto 
ou mais a perder. A rede mundial de com
putadores não para de crescer como fon
te de informação e entretenimento. Se os 
indivíduos, especialmente os mais jovens, 
passam o dia conectados no computador ou 
celular, alvo de um bombardeio incessan
te de informações, qual a razão para assis
tir a um telejornal?

A internet também abre espaço para 
manifestações sem vez nem voz no mode
lo de mídia audiovisual criado no Brasil. A 
opção da Globo, copiada pelas concorren
tes, de distribuir País afora uma progra
mação mais ou menos homogênea reduz 
a oportunidade para expressões regionais, 
o que não acontece na internet. Mas, afir
ma Sérgio Amadeu, especialista em mídia 
digital, expressar-se na internet é fácil, di
fícil é ser ouvido.

E esse "ser ouvido" está em risco por 
conta de um lobby comandado no Con
gresso pelas emissoras, Globo à frente, e 
pelas operadoras de telefonia. Tevês e te- 
les uniram-se para tentar emplacar em 
uma lei pró-internautas uma regra que 
permite aos provedores tratar os usuá
rios de forma seletiva. Na prática, a regra 
quebra a “neutralidade da rede”, princí
pio garantidor de que esse acesso à web 
só varia conforme a rapidez da conexão. 
O provedor não poderia facilitar ou difi
cultar a circulação de conteúdos. Isso im
pediria as emissoras de tevê de pagar para 
seus sites e vídeos serem mais visitados.

Em meio a novas tentativas de votar 
o chamado Marco Civil da Internet na 
Câmara, a proposta de fim da neutrali
dade circulou entre deputados nos últi
mos dias como um documento apócrifo. 
Em uma versão intitulava-se “alterações 
acordadas entre SindiTelebrasil (sindi
cato das teles) e Globo”. Em outra, a pa
lavra “Globo” foi substituída por “Abert”, 
a Associação Brasileiras de Emissoras 
de Rádio e Televisão. “Com a neutralida
de haverá mais riqueza de comunicação. 
Sem ela, a diversidade poderá ser filtrada 
pelas grandes corporações”, diz Amadeu.
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Caixa de texto
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 19, n. 774, p. 28-33, 13 nov. 2013. 




