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A TV aberta brasileira, que detém cerca de 60% do bolo publicitário do País, projeta bom 
crescimento para 2006. A Rede Globo, por exemplo, pretende crescer entre 8% e 12%, segundo 
seu diretor-geral de comercialização, Willy Haas Filho. No ano passado, segundo números do 
mercado, a emissora teria faturado R$ 4,3 bilhões, com aumento de 13%. A líder do setor, 
porém, diz não ter fechado o balanço.  
 
Emissoras prevêem um 2006 mais produtivo 
   
Entre as grandes, o destaque continua sendo a Rede Globo, que teria faturado R$ 4,3 bilhões.  
 
Dona, com folga, da maior fatia do bolo publicitário do País, cerca de 60%, a TV aberta brasileira, 
que já veio de um bom ano em 2005, está com boas expectativas para 2006.  
 
A Rede Globo, que entre as emissoras fica com a maior parte da verba, tem muito a comemorar. 
Fontes do mercado informam que em 2005 a Globo teria faturado R$ 4,3 bilhões, tendo crescido 
13% sobre o ano anterior. A empresa, no entanto, não confirma. "Não revelamos valores de 
faturamento", diz o diretor-geral de comercialização, Willy Haas Filho.  
 
O executivo, entretanto, afirma que, para 2006, a Globo projeta crescer entre 8 e 12%. Haas 
Filho diz acreditar que neste ano os negócios das emissoras de TV aberta serão muito 
beneficiados. "É um ano em que o nível de consumo de classes C, D e E deve se manter em 
função da esperada queda dos juros e dos novos empregos resultantes de eventos como Copa do 
Mundo e eleições", diz Haas Filho. "Isso beneficia a TV aberta, já que os setores de consumo de 
massa respondem por grande parte dos investimentos de mídia."  
 
A liderança da Rede Globo também não vê ameaças em 2006. "A Globo tem mantido sua posição 
de liderança de audiência em todas as faixas horárias e vem lançando programas com sucesso, 
como a minissérie ‘JK’ e a novela ‘Alma Gêmea’", exemplifica, diante das freqüente divulgação da 
Record de picos de audiência sobre a Globo.  
 
"Compra de mídia é uma atividade técnica que se utiliza dos dados de audiência de toda a 
programação ao longo dos meses e não ao longo dos minutos de um dia específico em um 
programa específico. Do ponto de vista de planejamento de mídia, a métrica utilizada 
mundialmente é a audiência média do programa e não os seus picos" diz Haas Filho, da Globo.  
 
"Ao longo dos anos, a Globo tem tido a capacidade de entregar ao mercado publicitário uma 
grande estabilidade de audiência em toda a sua grade de programação, o que garante ao 
anunciante segurança na hora de fazer o seu investimento em mídia."  
 
Os 13% que a emissora teria crescido em faturamento em 2005 em relação a 2004 - e não 
confirmados pela empresa - segundo analistas do mercado significam um bom desempenho diante 
do valor total bruto do faturamento da empresa, mesmo que dê uma idéia inicial de que estaria 
abaixo do crescimento geral.  
 
Para 2006 as TVs apostam primeiramente em investimentos na programação, mas consideram 
que eventos como Copa do Mundo serão produtivos para todas, mesmo com o fato de o direito de 
transmissão ser da Globo.  
 
Neste início de ano, muitos números sobre o desempenho das TVs circulam pelo mercado, alguns 
confirmados pelas emissoras e outros não. Na verdade, nenhum destes números está 
rigorosamente consolidado. E também por sua composição jurídica, algumas empresas devem 
divulgar, obrigatoriamente, seus faturamentos e outras não.  



 
O SBT ainda não divulgou os números oficiais de seu faturamento em 2005. "Contratamos uma 
auditoria externa, a KPMG, e aí divulgaremos, porque no nosso caso é obrigatório por lei, o 
orçamento depois da finalização do trabalho dos auditores", diz o diretor financeiro do SBT, José 
Maciel.  
 
Maciel não confirma o valor de R$ 703 milhões, que representaria praticamente um empate 
técnico com a Record. De acordo com o diretor-superintendente da Record, Walter Zagari, a 
emissora em que trabalha faturou R$ 700 milhões em 2005.  
 
"Não sei com que dados se chegou a este resultado, se foi considerado um valor somando todas 
as afiliadas ou não, se o valor levou em conta o valor bruto ou considerou o desconto das 
agências, nada disso fica claro", rebate o diretor do SBT, José Maciel. "Quando os auditores da 
KPMG liberarem os números, teremos os resultados precisos do SBT, que acredito são superiores 
a estes", diz, no caso referindo-se aos R$ 703 milhões divulgados pelo mercado.  
 
"É diferente da Record, que não tem obrigatoriedade de divulgar seu faturamento e pode falar 
qualquer valor", completa o executivo do SBT. Maciel diz acreditar num crescimento entre 10 e 
15% este ano. "Estaremos consolidando de vez nosso projeto jornalístico, vamos investir na 
cobertura da Copa e estamos trazendo programas de formato consagrado como o reality show 
‘Ídolos’ e a série ‘Super Nanny’, que estréiam em março." Maciel destaca ainda que este é um ano 
favorável a maiores investimentos do governo em publicidade por ser um ano eleitoral.  
 
A Band, que não revela faturamento, espera crescer cerca de 20% em 2006, segundo o diretor 
comercial Marcelo Maynard. "A programação é o nosso forte para garantir este crescimento. 
Tivemos vários acertos com contratações de peso que elevaram muito o valor comercial de alguns 
horários", diz Maynard.  
 
"Também conseguimos negociar bem, apoiados no nosso DNA para o esporte, cotas de patrocínio 
da Copa em conjunto com o BandSport", informa. "Voltamos com nosso núcleo de telenovelas. A 
receita de ‘Florisbela 2’ é 35% superior ao que foi a da Florisbela 1’."  
 
Maynard, da Band, destaca também o retorno da antiga novela da TV Manchete, "Mandacuru", 
"que volta afixar o horário de 22 horas para novela".  
 
A TV Cultura teve em 2005 um orçamento de R$ 125 milhões, dos quais R$ 80 milhões são 
verbas orçamentais fixas do governo do Estado. O valor restante é soma de inúmeras atividades 
desenvolvidas pela empresa e, segundo o diretor de marketing Cícero Feltrin, o canal teve um 
excelente desempenho nesta área. "Crescemos 68% em 2005 em relação ao ano anterior", diz 
Feltrin. "Este crescimento é muito importante para nós, já que as verbas orçamentárias são fixas."  
 
Grande parte destes recursos vem da área de prestação de serviços. A TV Cultura, por exemplo, 
opera as TVs Assembléia, TV Câmara e TV Justiça e no ano passado ainda cuidou do projeto Vota 
Brasil.  
 
Além disso, a Cultura vende alguns programas, espera aumentar as vendas para o exterior, faz 
licenciamentos e tem uma boa vendagem de DVDs. A previsão para 2006 desta parte do 
orçamento é de um crescimento ao redor de 30%.  
 
Para Cícero Feltrin, eventos como Copa do Mundo ou eleições tem pouco peso na orçamento da 
emissora. "Somos um nicho especial, quase como uma TV paga, no mercado de TV aberta, por 
isso não sofremos tanto com as sazonalidades."  
 
No caso da Record, o diretor-superintendente da emissora, Walter Zagari, comemora o 
crescimento de 40% sobre 2004. Houve uma mudança em algumas atrações da emissora, que 



passou a apostar num estilo mais global. "Não copiamos a Globo e sim um padrão internacional 
de televisão", garante Zagari.  
 
De acordo com o projeto Intermeios, do Meio & Mensagem, o investimento publicitário em 2004 
foi de R$ 18,5 bilhões, ficando 61% para a TV. Já o Ibope Monitor, que conta o valor de tabela, 
sem descontos, apontou um investimento de R$ 29,098 milhões em 2004, em comparação com 
R$ 34,4 milhões de 2005, quando a TV ficou com R$ 16,5 milhões - ante R$ 14,023 milhões de 
2004.  
 
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 fev. 2006, Comunicação, p. C-6. 


