
Na reta final de 2013, os departamentos 
de marketing e comercial de emisso

ras pelos quatro cantos do País traçam es
tratégias alinhadas às novidades na pro
gramação que já foram definidas e estu
dam quais produtos deverão ser lança
dos ou repaginados para começar o ano 
alavancando audiência e receitas. No pri
meiro trimestre do ano, a cobertura do 
Carnaval é uma das principais atrações 
dos canais, que oferecem às marcas inú
meras possibilidades de ativação entre 
programas especiais, flashes dos cama
rotes e festas. 

Outra grande oportunidade é a realiza
ção da Copa do Mundo da Fifa no Brasil. 
Isso faz de 2014 um ano com grandes ex
pectativas para os mais variados setores 
da economia e da indústria da comuni
cação, que deve se beneficiar com eleva
dos índices de audiência e faturamento. 

A TV Aratu, afiliada do SBT em Salva
dor, aguarda com expectativa a chegada 
do Carnaval para só depois falar sobre 

baianos e pode ser sintonizada por mais 
de dez milhões de pessoas. 

Na Rede Bahia, que transmite a Glo
bo em todo o Estado, alguns projetos es
tão em fase de execução e outros ainda 
serão incorporados. A atração Mosaico 
Baiano, aos sábados, após o Jornal Hoje, 
receberá novos quadros. Outra novidade 
será a alteração na linguagem e conteú
do do Bahia Esporte, no ar nas manhãs 
de sábado. "A ideia é manter o conteúdo 
esportivo aliado a um conceito de saú
de e bem-estar" adianta Roque Alves, da 
gerência de programação da Rede Bahia 
de Televisão. 

Recentemente, os telejornais locais e o 
Bahia Rural (às 6h da manhã de domin
go) ganharam novos cenários. Para o ano 
que vem, atrações como Aprovado (nas 
manhãs de sábado) e Rede Bahia Revis
ta (transmitido no final das noites de do
mingo) também ganharão novos cenários, 
além de todos os jornalísticos das afilia
das da rede no interior. 

te local. A ideia é que, em 2014, a TV São 
Francisco (Juazeiro) e a TV Oeste (Barrei
ras) também passem a exibir o telejornal. 

Sorteio da Copa 
Além da capital baiana, que recebe

rá seis jogos da Copa do Mundo 2014, a 
cobertura televisiva do torneio terá um 
grande destaque no dia 6 de dezembro, 
quando se realiza o sorteio das chaves 
para a competição, na Costa do Sauípe, 
no litoral norte do Estado. "Alinhada com 
a TV Globo, a Rede Bahia estará prepa
rada para a cobertura com uma grande 
equipe de repórteres, técnicos, produ
tores, editores, cinegrafistas e operado
res, além de unidades móveis de trans
missão em HD e SNGs que retiram sinal 
de qualquer ponto do Estado" cita Alves. 
A cobertura nos telejornais da casa co
meçará bem antes do início da compe
tição, assim como aconteceu na Copa 
das Confederações. 

No próximo ano, a Band Bahia deve

rá repetir a fórmula atual com alguns no
vos investimentos e inovações. "Teremos 
um Band Folia com cobertura muito mais 
ampla, incluindo a rádio BandNews FM 
e outros veículos para dar alcance e pro
porcionar uma entrega comercial maior" 
pontua o gerente de marketing Ricardo 
Flores, ao comentar sobre a cobertura 
do Carnaval. 

Eventos como o Miss Bahia 2014 tra
rão novidades em termos artísticos e de 
concepção e apresentarão um projeto 
com maior amplitude e cobertura de co
municação. O São João do Nordeste, que 
envolve as emissoras do grupo na região 
(próprias e afiliadas) ganhará nova ver
são e deverá seguir o conceito de suces
so do Band Folia. "Vamos levar o teles
pectador a uma viagem pelas tradições 
juninas de diversos Estados do Nordes
te, o que certamente enriquecerá muito 
o projeto" acredita Flores. 

A Band local também aposta firme na 
transmissão da Copa do Mundo da Fifa. 

os lançamentos, que, segundo a direto
ra Ana Coelho, trarão boas surpresas pa
ra o público e para os anunciantes. "De
pois de um 2013 que tem sido vitorioso 
para nós, com programas alcançando em 
vários momentos a liderança de audiên
cia, a responsabilidade, naturalmente, 
aumenta. Temos hoje uma grade estável, 
que agrada ao público e aos anunciantes, 
mas começamos a desenhar coisas novas, 
além de melhorar o que já existe" afirma. 

A diretora garante que a emissora bus
ca sempre fortalecer a parceria com o SBT 
nacional e se manter como uma das afi
liadas com maior fatia de programação 
local. Para tanto, tem desenvolvido em 
conjunto com a cabeça de rede diversas 
ações, como uma promoção para divul
gar a novela Chiquititas, que terá no elen
co um representante da Bahia. A crian
ça concorrerá à vaga nos testes que se
rão realizados em um shopping de Sal
vador. A TV Aratu cobre 171 municípios 

O Conexão Bahia, que reúne conteú
dos das cidades do interior, será intensi
ficado nas cinco afiliadas da rede. "Nosso 
maior desafio é ver refletidos na grade os 
anseios do telespectador. Desta forma, es
tamos investindo alto em pesquisas qua
litativas sobre todos os programas locais. 
Será uma rica fonte de informação, que 
também servirá de referência para dire
cionamento de conteúdos em 2014" in
forma Alves. 

A Rede Bahia ocupa todos os horários 
disponibilizados pela Globo com pro
gramação local. Fato que permitiu a am
pliação dos boletins jornalísticos diários 
Bahia Agora, exibidos em rede estadual. 
"O regionalismo, cada vez mais presente, é 
traduzido em mais espaço para as nossas 
afiliadas do interior" garante o executivo. 

Hoje, as afiliadas TV Santa Cruz (Ita-
buna), TV Subaé (Feira de Santana) e TV 
Sudoeste (Vitória da Conquista) já exibem 
o BATV (telejornal noturno) integralmen-

"É um evento grandioso, no qual preten
demos desenvolver diversas ações de live 
marketing e guerrilha. A intenção é capi
talizar o hábito de consumo do telespec
tador na emissora. Assim, após o evento 
pretendemos aumentar a audiência mé
dia dos programas esportivos" explica. 

A emissora conta com quatro progra
mas diários, sendo três de segunda a sex
ta-feira e um de segunda a sábado, além 
de algumas coproduções nos finais de se
mana. "Pretendemos, para o ano de 2014, 
ampliar essa produção, mas sempre em 
consonância com a rede. A programação 
local é muito importante, pois estreita a 
relação com o telespectador por falar a sua 
linguagem. Entretanto, é preciso também 
entender o que ele está inclinado a con
sumir para potencializarmos os ganhos 
dos programas de rede, que na Bahia tem 
uma aceitação impressionante, sobretu
do CQC, Pânico, Jornal da Band e A Liga", 
detalha o executivo. 
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Sulistas 
Presente em todos os 399 municípios 

do Estado do Paraná, a Rede Massa, afi
liada do SBT, é formada por cinco emis
soras distribuídas pelas cidades de Curi
tiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu 
e Ponta Grossa. Em 2014, a Rede Massa 
deve fazer retornar à grade da TV Igua
çu (Curitiba) um programa feminino que, 
possivelmente, será a versão local da atra
ção Destaque, que faz sucesso nas quatro 
emissoras do interior. 

O talk show Cidade Entrevista, produto 
da praça de Londrina, estreará ainda em 
2013 na TV Tibagi (Maringá) e tem pre
visão de ser estendido ao portfólio dos 
demais canais da rede em 2014. De acor
do com o diretor de programação, Mau
ro Lissoni, foram adquiridos na feira de 
programação Mipcom (realizada em Can
nes) novos formatos de programas. Após 
a realização de pesquisas, será estudada 
a possibilidade de levar tais formatos à 
grade das demais emissoras paranaen-

ses. E como Curitiba é uma das sedes da 
Copa, haverá maior destaque para a co
bertura esportiva e o programa Show de 
Bola será ampliado. 

Na RicTV Record, o Cidade Alerta, des
de setembro no Estado, terá a ampliação 
de quadros e contará com entradas a par
tir das geradoras do interior em Londri
na, Maringá, Cascavel e Toledo. "O pro
grama vai ao ar das 19h às 20h e já assu
miu a vice-liderança no horário. Em 2014 
terá metade do conteúdo com foco regio
nal e a outra metade, com entradas gera
das nas cidades do interior" revela o pre
sidente da emissora, Leonardo Petrelli. A 
RicTV produz mais de 420 horas de pro
gramação regional por mês. 

No Balanço Geral, transmitido das 12h 
às 14h, será aberto um bloco para o espor
te. "Vamos trazer para a grade o segmento 
esportivo, entendendo que o ano que vem 
é de Copa do Mundo. Como já tivemos 

uma grande identificação com a Olimpí
ada, também vamos investir nesta opor
tunidade" aponta Petrelli. Cada geradora 
tem seu próprio Balanço Geral e cada uma 
delas produzirá 30 minutos diários de es
porte, procurando fazer a cobertura com 
conteúdo esportivo de cada região. 

A emissora pretende investir ainda na 
produção de dramaturgia com foco no re
gionalismo, para destacar a história e a 
cultura paranaenses. "Temos a ideia de 
trabalhar com produtos independentes. 
Buscamos uma oportunidade de grade 
em parceria com a rede para trabalhar a 
dramaturgia regional, em pequenos epi
sódios ou na linha de documentários. A 
ideia é reservar um pedaço da grade lo
cal para produzir dramaturgia regional, 
a partir de abril" detalha. 

Por meio do núcleo Ric Pro, uma uni
dade só de projetos especiais, serão fo
mentados produtos sazonais para even
tos como a Arena Mundo Ric, voltado pa
ra o turismo durante o verão, que atrai 
mais de um milhão de pessoas e é tido 
como uma oportunidade forte de ativa
ção. Incluem-se ainda projetos voltados 
ao agronegócio durante a três feiras que 
acontecem em Cascavel, Londrina e Ma
ringá. Todos esses eventos terão espaço 
na programação, em sinergia com os de
mais veículos do grupo — emissoras de 
rádio e uma editora especializada em mo
da no segmento de luxo. 

Alice Urbim, gerente de programação 
da RBS TV no Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, garante que as emissoras terão 
novidades nas grades locais, principal
mente no que se refere ao entretenimento, 
mas, por enquanto, ainda são ações man
tidas em sigilo. "Continuaremos trazendo 
conteúdo local diversificado, mesclando 
jornalismo, esporte, entretenimento, do
cumentários e programas especiais temá
ticos tanto no Rio Grande do Sul quanto 
em Santa Catarina" assegura. 

No que se refere à Copa do Mundo, a 
RBS TV vai participar de forma ativa de 
toda a cobertura idealizada pela Rede 
Globo, tanto com foco na audiência local 
quanto levando as informações de Por
to Alegre, uma das cidades sede do tor
neio, para o País. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Tv programação, São Paulo, p. 34-35, 25 nov. 2013.




