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São Paulo, 10 de Abril de 2006 - O meteorologista Carlos Magno, que ficou nacionalmente 
conhecido como "o homem do tempo" na época em que trabalhou em vários telejornais da Rede 
Globo, investiu 23 anos de sua carreira para difundir a teoria de que, ao contrário do que muitos 
pensavam, a meteorologia é uma ciência que tem credibilidade. E que suas previsões podem ser 
úteis não só ao dia-a-dia do homem comum como às grandes corporações, que às vezes baseiam 
os seus lançamentos na condição do tempo.  
 
Magno realmente ajudou a mudar a visão que o brasileiro tinha da meteorologia e conseguiu 
transformá-la num lucrativo negócio de alto nível tecnológico em pleno crescimento.  
 
No início deste ano, por exemplo, transformou a sua empresa privada de meteorologia, a 
Climatempo, num grupo empresarial com cinco unidades de negócios - consultoria, TV, agência, 
serviços de TI e uma produtora de vídeo em fase final de implantação. O primeiro trimestre de 
atuação como grupo foi positivo e apresentou um crescimento de 18,6% sobre o mesmo período 
do ano anterior.  
 
O Grupo Climatempo investe no momento em equipamentos digitais e tecnologias para produção 
de conteúdo meteorológico - inclusive para mídias como celulares 3G e Podcast . E já tem acordo 
firmado com a Microsoft para o desenvolvimento de um software que vai possibilitar a TV 
Climatempo na internet.  
 
A Climatempo tem hoje seu próprio modelo matemático de previsão de tempo. Em parceria com a 
Semp Toshiba, desenvolveu um sistema para executar um software que aumenta a precisão dos 
serviços de previsão. A performance das máquinas se equipara a de um supercomputador, 
equipamento de custo superior a R$ 1 milhão. "O novo sistema permitiu a Climatempo realizar 
previsões para quinze dias no prazo de uma hora; antes, este trabalho levava três dias para ser 
concluído. Além disso, hoje é possível fazer projeções meteorológicas mais localizadas, como para 
bairros, cidades menores e fazendas", explica a meteorologista Gilca Palma.  
 
"Trabalhamos no azul em todas as empresas, mas até o momento tudo está sendo reinvestido", 
diz Carlos Magno. "Esta ação fez-se necessária pelo crescimento da empresa desde a sua criação, 
em 1988. Percebemos que a Climatempo já não comportava mais uma administração unificada, 
por isso a concepção do grupo solidifica o nosso objetivo de se apresentar ao mercado desta 
maneira", afirma Magno.  
 
Atualmente o grupo fornece conteúdo para mais de 50 retransmissoras de televisão e tem cerca 
de mil clientes. Os dois principais segmentos atendidos são agronegócios e meios de 
comunicação. Além destes indústrias eletroeletrônica e têxtil, comércio, moda e turismo também 
são clientes.  
 
Um aspecto curioso é o grande número de produtoras de filmes e vídeos prestando serviços às 
agências de publicidade, que são clientes regulares da Climatempo. "Elas usam nossa análise que 
previa o tempo chuvoso para justificar, por exemplo, tecnicamente porque as filmagens não foram 
concluídas a tempo."  
 
Os aparelhos de celulares com tecnologia apropriada para receber imagens de televisão podem, 
desde 2004, acessar os vídeos de previsão do tempo com atualização diária a qualquer momento 
e de qualquer região do Brasil, de acordo com a operadora. A Climatempo tem hoje parceria com 
todas as operadoras. O grupo iniciou esta semana a produção de conteúdo de vídeo e áudio para 
Podcast.  
 



Em 2006, o Grupo Climatempo amplia a estrutura de TV e investe em tecnologia para reformular 
formato e grade de programação. O informativo apresenta as últimas notícias meteorológicas do 
Brasil e do mundo. Para oferecer tais serviços, fechou parceria com as concessionárias Ecovias, 
Auto Ban e Ponte Rio Niterói para visualização de imagens das câmeras das rodovias.  
 
A nova estrutura conta, agora, com cinco ilhas de edição e quatro estúdios de gravação equipados 
com câmeras e aparelhos digitais, além de um estúdio onde são feitas entrevistas e gravados 
comentários.  
 
Paulo Polli, que acaba de assumir o cargo de diretor-executivo do canal, explica que todo o 
conteúdo já está em processo de digitalização para acompanhar a mudança para a nova 
tecnologia, ainda em tramitação no governo.  
 
A TV tem seu faturamento da assinatura de TV paga e agora inicia processo de venda de espaço 
publicitário. Para os clientes Sky o canal funciona também de forma interativa. No portal da 
empresa, duas novas seções entraram no ar no fim de março, uma sobre saúde e outra sobre 
ondas.  
 
A Climatempo Produções será lançada oficialmente ao mercado ainda neste semestre. O objetivo 
é reutilizar a estrutura da TV Climatempo e oferecer conteúdo em vídeo para peças institucionais 
ou publicitárias de terceiros. Carlos Magno também está em negociações financias para produzir 
documentários sobre o clima brasileiro para um canal de TV paga com recursos da lei de incentivo 
da Ancine.  
 
Magno credita o sucesso do grupo à dedicação de sua equipe. "O que mais investimos aqui foi 
nossa juventude", diz o empresário. Mas dois outros fatores ajudaram: o rápido desenvolvimento 
da tecnologia, que levou inclusive à convergência de mídias, e uma grande capacidade para 
descobrir oportunidades.  
 
"Começamos observando como outros profissionais liberais, médicos, advogados, que viviam de 
honorários se organizavam e vimos que a melhor forma era criar uma empresa", conta Ana Lúcia 
Frony, VP do grupo.  
 
Quando iam iniciar a expansão da empresa com a TV Climatempo tinham como concorrente no 
País o poderoso Wheather Channel, que consideram um exemplo de credibilidade a ser seguido, 
mas não um exemplo de administração. Pelo menos, não no Brasil.  
 
"Eles chegaram na época da paridade cambial, o que os colocava, na verdade, recebendo em real 
e não em dólar. Nós saibamos que a situação não iria durar. Esperamos a volta à normalidade 
para entrar no mercado sem concorrência", conta Carlos Magno. Hoje há concorrência de outras 
consultorias de meteorologia mas não de um grupo voltado para a previsão do tempo como a 
empresa de Magno. "Aprendi a escrever informações cientificas usando uma linguagem que as 
pessoas podiam entender", orgulha-se.  
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