Universidade Federal da Bahia
Faculdade de Comunicação
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas

Dissertação de Mestrado

REDE GLOBO, REGIONALIZAÇÃO E
SEGMENTAÇÃO: uma análise prospectiva da
televisão brasileira pelo instrumental da Publicidade

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Comunicação e
Cultura Contemporâneas da Faculdade
de Comunicação da Universidade
Federal da Bahia, como requisito parcial
para obtenção do grau de Mestre em
Comunicação
e
Cultura
Contemporâneas.

Aluno: Cassiano Ferreira Simões
Professor orientador: Dr. Othon Fernando Jambeiro

Salvador, 2004

CASSIANO FERREIRA SIMÕES

REDE GLOBO, REGIONALIZAÇÃO E
SEGMENTAÇÃO: uma análise prospectiva da
televisão brasileira pelo instrumental da Publicidade

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. Dr. Othon Fernando Jambeiro
Orientador
Prof. Dr. Sérgio Mattos

Prof. Dr. Marcos Palácios

Salvador, _____ de Dezembro de 2004.

Dedico este trabalho aos publicitários brasileiros. Aos do mercado, espero estar
contribuindo com uma discussão ampla da publicidade comercial. Aos da academia,
junto com os quais busco reconhecimento, gostaria que esta dissertação representasse
um estímulo para seguir adiante.

Agradecimentos

Agradeço, inicialmente, a Deus pela oportunidade que tenho de vivenciar dias tão
fantásticos.
Agradeço a Hellen, Alda e Isabela por todo o carinho e compreensão que tiveram
comigo durante esta trajetória.
Aos meus pais e irmãos, por ser quem eu sou.
Ao meu orientador, professor Othon Jambeiro, por me mostrar os caminhos.
A Marco Bonetti, Henrique e Enimar Wenthausen, Jamil Marques e Suzy dos Santos
pelo calor humano; amigos com quem dividi a maior parte das alegrias e das angústias
da vida, durante o tempo desta dissertação.
A Valério Brittos e César Bolaño, pela amizade e pela leitura atenta de partes do
trabalho.
Aos diretores da Faculdade Social da Bahia, pelo estímulo e pela compreensão
renovados.
Aos professores da Facom, aqui representados nas pessoas de Giovandro Marcus
Ferreira, Carmen Jacob e Wilson Gomes.
À Profª. Rosa Lídia Coimbra, pelo auxílio na pesquisa ainda inédita.
Aos meus alunos da Faculdade Social da Bahia e da Universidade Católica do Salvador,
pelo interesse demonstrado no dia a dia.
Aos meus amigos de outras épocas com quem compartilhei da vida acadêmica,
representados aqui nos nomes de Edgard Rebouças (Vitória) e Luiz Eduardo Oliva
(Aracaju).
Aos anônimos responsáveis pelas respostas dos anunciantes.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - 1 - Regionalização da Produção ..................................................................37
Tabela 2 - Regionalização da Grade.............................................................................38
Tabela 3 - Regionalização dos Conteúdos....................................................................40
Tabela 4 - fonte: Revista Meio e Mensagem de 02/06/2003. .....................................109
Tabela 5 - Fonte: COLLEY (1976, p. 48). .................................................................102
Tabela 6 - fonte: PFLAEGING, Patrícia S. (2002). ....................................................102
Tabela 7 - fonte: Revista Meio e Mensagem de 02/06/2003. .....................................109
Tabela 8 - Fonte: Instituto Resolve! ...........................................................................111
Tabela 9 - Dados básicos da pesquisa ........................................................................116
Tabela 10 - Número de respostas por setor. ...............................................................116
Tabela 11 - Fonte: revista Meio e Mensagem de 02 de Junho de 2003. ......................119
Tabela 12 - Comércio Varejista .................................................................................122
Tabela 13 - Setor Automotivo....................................................................................124
Tabela 14 - Alimentos, bebidas e fumo ......................................................................125
Tabela 15 - Setor Financeiro......................................................................................126
Tabela 16 - Telecomunicações...................................................................................127
Tabela 17 - Artigos Farmacêuticos, de Higiene e Cosméticos ....................................128
Tabela 18 - Confecções e Têxteis ..............................................................................129

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Entre o global e o local. ...............................................................................36
Figura 2 - Comunicação "um para vários" pontos. .......................................................47
Figura 3 - Organizações Globo - Organograma simplificado........................................63
Figura 4 - Separação Público x Privado .......................................................................71
Figura 5 - Surgimento do Mercado ..............................................................................73
Figura 6 - O sistema da Publicidade.............................................................................74
Figura 7 - Estratégias Competitivas de M. Porter. ........................................................96
Figura 8 - Total Geral Bruto - Direto x Agências. ......................................................109
Figura 9 - Participação dos Expedientes do Marketing...............................................110

SUMÁRIO

LISTAS DE TABELAS E FIGURAS

5

SUMÁRIO

7

RESUMO

9

ABSTRACT

10

INTRODUÇÃO

11

CAPÍTULO 1 - TV REGIONAL E GLOBALIZAÇÃO

19

GLOBALIZAÇÃO

20

REGIONALISMO

24

REGIONAL X LOCAL

26

POR UM CONCEITO DE TV REGIONAL

27

O CASO BRASILEIRO DA REGIONALIZAÇÃO

32

REGIONALIZAÇÃO DA TELEVISÃO

35

CONCLUSÕES

41

CAPÍTULO 2 - TV SEGMENTADA, TV DE MASSA E REGIONALIZAÇÃO

43

A AMEAÇA DA TELEVISÃO SEGMENTADA

44

A TV SEGMENTADA E A REDE GLOBO

49

A REGIONALIZAÇÃO E A SEGMENTAÇÃO

53

DÍVIDAS, CULTURA E REGIONALIZAÇÃO

59

CONCLUSÕES

63

CAPÍTULO 3 - PUBLICIDADE E CONTEMPORANEIDADE

66

DA IDADE MÉDIA À ESFERA PÚBLICA

67

ESFERA PÚBLICA, MERCADO E PUBLICIDADE

72

A PUBLICIDADE NO AMBIENTE SOCIAL

78

ESTUDOS ECONÔMICOS

80

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CAPITAL SOCIAL

82

CONCLUSÕES

85

CAPÍTULO 4 - ANUNCIANTES, PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO DE VENDAS 87
A RACIONALIZAÇÃO DAS FIRMAS-ANUNCIANTES

89

ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS:

92

ANUNCIANTES E COMUNICAÇÃO

96

INTENÇÃO, PROPORÇÃO E PRAZO

101

PRINCIPAIS FUNÇÕES DA PUBLICIDADE

103

CONCLUSÕES

109

CAPÍTULO 5 - COMO OS ANUNCIANTES DISTRIBUEM SUAS VERBAS?

114

ANÁLISE GERAL DOS 30 MAIORES ANUNCIANTES DO ANO DE 2002.

120

ANÁLISE SETORIAL DOS 30 MAIORES DE 2002.

122

ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS ANUNCIANTES

130

CONCLUSÕES

143

CONSIDERAÇÕES FINAIS

145

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

149

ANEXOS

155

RESUMO

A presente dissertação se dedica a realizar uma reflexão introdutória dos novos tempos
da publicidade comercial e da televisão aberta brasileira. Vai analisar os motivos pelos
quais a televisão segmentada brasileira e a regionalização da produção do audiovisual
sofreram significativo retrocesso nos últimos anos, além dos mecanismos de mercado
capazes de indicar os caminhos possíveis de serem trilhados pela televisão brasileira nos
anos iniciais deste novo milênio. Sustenta que regionalização e segmentação são temas
contrapostos pelas Organizações Globo nos anos finais da década de 1990 como parte
de seus planos de manutenção da hegemonia no setor audiovisual brasileiro, até um
momento impreciso entre os anos de 2002 e 2003, devido à virtual falência do seu
projeto de TV a cabo e, em conseqüência, a evidência de uma grande dívida.
Conclui propondo que esta foi uma estratégia de antecipação à reorganização global da
publicidade comercial em suas relações com os anunciantes, em curso neste novos dias,
e que as mudanças ocorridas no universo dos anunciantes levará, sim, a um novo
modelo de televisão aberta diferente do imaginado pela Rede Globo. A partir de uma
análise eminentemente econômica, entende que a existência futura da televisão está
implicada com a motivação dos anunciantes e suas estratégias de continuar (e em que
termos) a investir recursos na publicidade comercial.

Palavras-chave: Televisão - Publicidade - Regionalização - Segmentação.

ABSTRACT

This dissertation intents to realize an introductory consideration about the relationship
between advertising and the commercial brazilian television. It will try to investigate the
reasons why both the phenomenon of segmental television and the television
regionalisation became to significant retrocessions in the last years, moreover the
market mechanisms capable to demonstrate de ways the brazilian television can go on
in this initial years of the new millenium. It sustains that regionalization and
segmentation are subjects opposed by the Organizações Globo at the last final years of
the 1990 decade, as part of its plans to keep the hegemony of the brazilian audiovisual
sector until some uncertain moment between years 2002 and 2003, due the virtual
collapse of cable TV project and, consequently, the evidence of its great debt.
Concludes suggesting that it was a strategy of anticipation to the global rearrangement
of advertising and the changing choices of de announcers, going on these days, that are
going to carry to a new television model different about the one Rede Globo believed.
From an economic point of view, it understands that the future of television is
implicated with the announcers motivation e and their strategies to keep (and how) to
invest their budget in the traditional advertising.

Key words: Television - Advertising - Regionalization - Segmentation.

INTRODUÇÃO

Regionalização e segmentação são temas relacionados a uma série de promessas e
movimentos patrocinados pela televisão comercial brasileira dos anos finais da década de
1990. Em tempos recentes, as Organizações Globo têm indicado que não têm mais tanto
interesse na TV segmentada e muito menos na regionalização da produção do audiovisual
- mas somente de algumas partes: o espaço de noticiário e de anúncios comerciais. No que
diz respeito à produção de teledramaturgia, a tendência é centralizar e globalizar, até que a
fórmula se esvaneça.
Ao menos tendencialmente, a regionalização acenada não é mais a da produção televisiva,
mas da sua comercialização e de seus conteúdos noticiosos, radicalização do modelo há
anos adotado pelas redes. Como observa o articulista da revista Meio e Mensagem1, em
matéria que fala sobre "quebra de sinal":
Nem sempre a expansão da regionalização significa necessariamente ampliar o espaço da
programação local. O caminho da regionalização da televisão aberta segue também em duas outras
direções: presença da marca na comunidade - seja por meio da prestação de serviço nos intervalos,
seja por meio de eventos e campanhas sociais - e a crescente participação das emissoras na grade
nacional, ora mostrando um fato jornalístico relevante para o país inteiro, ora colaborando na própria
produção de um programa de rede, inclusive exibindo-o para todo o Brasil (DONATELLI, 2001, p.
20).

Os agentes da publicidade brasileira têm demonstrado, por sua vez, uma incansável
disposição para acatar como suas as injunções da Globo. Durante o MaxiMídia 2003,
diversos trabalhos foram dedicados aos mercados regionais, e a Associação Brasileira das
Agências de Propaganda (ABAP) fez divulgar em seu sítio na internet algumas conclusões
acerca dos pretensos propósitos dos anunciantes brasileiros:
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Paulo Secches, presidente da InterScience, apresentou pela primeira vez os resultados da pesquisa
Investimentos nos Mercados Regionais - Estratégias e Táticas dos Anunciantes. Uma das principais
conclusões do estudo é de que os mercados regionais ganham relevância para os grandes
anunciantes nas ações táticas, e neste nicho se concentram as maiores oportunidades de negócios
para as agências locais.

O que está sendo dito, em outras palavras, é o que atualmente interessa à Rede Globo, ou
seja, que as ações regionais deverão ser somente complementares às ações maiores.
"Ganham relevância nas ações táticas" é um eufemismo para "nada muda em relação ao
que sempre foi". Não entraremos de forma pormenorizada nestas considerações, mas, no
"mundo dos negócios", uma "ação tática" significa uma ação de complementação, de
atualização de uma ação estratégica. É algo que não está relacionado com os fundamentos
das ações, mas com os métodos utilizados para atingir os fins determinados. Assim, a
busca por comunicação regional deverá continuar sendo uma particularidade de
anunciantes tipicamente locais ou uma excepcionalidade de anunciantes globais.
(Importante observar que isto se impõe como verdadeiro a partir de uma análise
eminentemente econômica, sem considerar as possibilidades de mudanças motivadas por
imposição legal ou cultural).
É evidente que a expansão eventualmente registrada nas economias regionais poderá fazer,
de forma localizada, com que parte da verba dos anunciantes seja canalizada à
comunicação regional. A cada dia mais, os fabricantes de produtos regionais deverão fazer
parte dos esforços das emissoras locais na busca por anunciantes. Pacotes promocionais e
programas por encomenda podem fazer parte desta nova realidade que poderá trazer, ainda,
preços mais baixos, em virtude da diminuição de grandes anunciantes nacionais.

1

Revista Meio e Mensagem de 16 de abril de 2001 sobre televisão aberta (tema de capa QUALIDADE X
AUDIÊNCIA):
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A TV aberta deverá receber, também, uma nova energia em suas pontas regionais com a
tendência à promoção de grandes eventos midiáticos. Enquanto a grande publicidade é
reconhecida como uma mensagem "fria", desprovida de argumentos emocionais, de
identidade com o consumidor, a publicidade "local" deverá ser premiada com esta nova
forma de interagir com os públicos consumidores. Como exemplo, temos que:
Apenas no Nordeste, têm marcado presença nos últimos eventos empresas como Unilever, Ford,
Nestlé, BCP, McDonald's e Mastercard, entre outras. Washington Braun, diretor de atendimento da
TV Liberal, também assegura que o evento tem ajudado a fomentar os negócios em sua região. O
maior sucesso da casa é o Círio de Nazaré, que nos últimos anos tem contado com o patrocínio de
grandes anunciantes do país. O evento de 2001, que será realizado em 13 de outubro, foi negociado
com Sadia, Governo do Estado do Pará, Amazônia Celular, Cerpa e Big Bem (rede de farmácia
local). O melhor da história é que os bons resultados têm atraído a atenção para outros eventos,
como a corrida do Círio, que em 2001 será patrocinada pela Intelig (TRAJANO, 2001, p. 4).

Mesmo que as mudanças em direção à regionalização da produção não aconteçam tal qual
nem com a rapidez que a Globo pensou, de alguma forma acontecerão. A Globo imaginou
que a regionalização da produção televisiva era uma tendência. Agora, percebe que a
tendência é a regionalização dos intervalos comerciais. Regionalizar a produção deixou de
ser uma necessidade. Pelo menos, enquanto não estiver equacionada a questão da TV paga
e dos movimentos do público, através dos índices de audiência.
Forças econômicas constantemente agem contra e a favor da regionalização e da
segmentação da TV. É claro que mudanças podem sobrevir do ambiente legal. A
Constituição brasileira, em seu artigo 221, diz que:
A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:
[...]
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos
em lei.

A Constituição é de 1988 e até os dias de hoje não se tem uma lei complementar que
regulamente o artigo. Encontra-se no Poder Legislativo o projeto n.º 256/91, conhecido
como "Projeto Jandira", de autoria da deputada federal pelo Rio de Janeiro Jandira Feghali,
que foi aprovado em 2003 pela Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado Federal,
13

onde permanece até os dias de hoje. Em paralelo, encontra-se na sociedade um discreto
movimento que vem sendo chamado de "regionalização da televisão", e é um tema que foi
pouco debatido nos anos 90, se comparado com a TV segmentada, que esteve presente no
dia-a-dia dos cidadãos através da incipiente TV a cabo. E que, por sinal, não vai nada bem.
A TV segmentada foi a outra grande aposta da Globo nos anos finais da década de 1990.
Envolveu enormes investimentos apoiados da promessa de mais de 10 milhões de
assinantes depois do ano 2000, e chega a 2004 com pouco mais de 3 milhões. Atualmente,
fica difícil imaginar como no Brasil, em tão pouco tempo, algumas empresas seriam
capazes de cabear um país (enorme fisicamente e pobre de recursos) com coaxiais, sendo
que a densidade de telefonia, um invento de mais de 100 anos, é ainda razoavelmente
precária. Se hoje parece tolice, não o era há 10 anos.
Segmentação e regionalização da televisão são temas mais afeitos do que pode parecer em
um primeiro momento. Eles fizeram parte do discurso da Rede Globo durante os últimos
10 anos, orientados pelo canto da sereia dos gigantescos lucros da chamada "nova mídia",
identificados nos países centrais - mais notadamente nos Estados Unidos da América, a
partir de onde surgiram diversos prognósticos (nem todos sensatos ou efetivamente
observáveis) sobre mudanças no curto prazo que aqui ainda não se realizaram.
Fato consumado, resta buscar explicações para o que aconteceu e para o que não
aconteceu. O tema precisa ser conhecido e, principalmente, desmistificado, revelado. A
Rede Globo, que o patrocinou, detém audiências que variam de 30 a 50% no horário nobre
(em números de junho de 2004), com uma participação de mercado que pode chegar a 80%
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("share" de audiência)2. Seus movimentos representam os movimentos da própria televisão
brasileira. Uma iniciativa como esta precisa ser analisada pela sociedade; discutida,
conhecida, ponderada.
Nesta discussão, procuraremos responder às seguintes questões básicas: por que tanto a
televisão segmentada brasileira quanto a regionalização da produção do audiovisual
sofreram significativo retrocesso nos últimos anos, a despeito de todas as previsões? Que
previsões eram estas? Por que tiveram tanto eco no meio empresarial das comunicações
brasileiras? Para onde vai esta nossa televisão? Que motivos têm os anunciantes para
continuar a investir em comunicação de massa ou em comunicação segmentada? Quais são
os mecanismos de mercado capazes de indicar os caminhos possíveis de serem trilhados
pela televisão brasileira dos anos 2000?
Assim, é preciso observar os movimentos da televisão brasileira da última década; sua
segmentação e regionalização, a partir dos mecanismos sócio-econômicos que atuaram
sobre ela, convergindo até o ponto onde vem hoje a se encontrar. Como pano de fundo do
debate está a asseveração de que os anunciantes da publicidade comercial são os
financiadores da televisão, modelo adotado desde a sua implantação e que foi, por sua vez,
herdado do rádio dos anos 30. Indo além, é sensato imaginar que o porvir da televisão deve
estar assentado nos interesses dos anunciantes da publicidade, e não nos prognósticos
importados dos modelos centrais - pelo menos enquanto o financiamento se der desta
forma.
Nossa hipótese é que tanto regionalização quanto segmentação são temas contrapostos
pelas Organizações Globo nos anos finais da década de 1990 como parte de seus planos de

2

Fonte: Ibope Telereport, publicado em anúncio da própria Rede Globo. Revista meio e Mensagem n.º 1115
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manutenção da posição de hegemonia no setor de audiovisual brasileiro. As apostas da
foram altas. Suas intervenções foram fortes e mexeram com o ambiente de mídia
brasileiro. Foi como lançar um grande navio ao mar: quando cai, a onda é grande, mas logo
volta a sua normalidade. O mar se adapta ao novo visitante, mas o navio tem agora a
missão de ser embarcação e navegar.
Quando surgiram, na década de 1980, as primeira informações concludentes acerca da
queda dos índices de audiência nos EUA, a rede carioca percebeu a ameaça que
representavam a TV segmentada e os novos meios ao seu modelo de televisão, mas o
imaginou ocorrendo em um curtíssimo prazo. Quando foi regulamentado o cabo no Brasil,
ela apostou muito alto no novo mercado, sendo necessário endividar-se. Se a aposta tivesse
êxito, a audiência migraria da TV aberta para a segmentada e a rede nacional poderia
regionalizar-se. O que se sucedeu foi bem diferente. Agora, resta administrar a enorme
dívida que restou e fortalecer a rede nacional, que continua sendo a grande geradora de
caixa da organização.
Acreditamos ser a motivação dos anunciantes brasileiros o mais seguro indicativo (de
mercado) dos próximos passos da televisão. A partir de uma análise eminentemente
econômica, a existência futura da televisão está condicionada a estes financiadores e suas
estratégias de continuar (e em que termos) a investir recursos na publicidade comercial.
Assim, iremos investigar as estratégias comerciais das corporações mercantis e suas
relações econômicas com os "media" que no Brasil se dão, principalmente, a partir da
Publicidade Comercial. Como afirmam MURDOCK & GOLDING (1974), "a publicidade
é a principal base econômica tanto da imprensa quanto da televisão comercial, estando,

de 05 de julho de 2004.
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então, ambas diretamente vulneráveis às mudanças adversas nas condições econômicas
gerais" (p. 206. Tradução nossa).
Para levar o estudo a efeito, empreendemos pesquisas documental e bibliográfica, uma
entrevista com um importante executivo da televisão brasileira (experiente em
gerenciamento de redes regionais de TV) e um levantamento de dados junto aos grandes
anunciantes brasileiros.
Desta forma, no Capítulo 1 introduzimos, de maneira eminentemente conceitual, as noções
de regionalização e globalização em busca de um conceito de TV regional e de
perspectivas de globalização e de regionalização da televisão no Brasil e no mundo.
O Capítulo 2 objetiva analisar o pensamento dominante da mídia enquanto setor
economicamente ativo dos anos 90 no Brasil e no mundo para demonstrar o interesse da
televisão de massa (Rede Globo, principalmente) no fenômeno então chamado
"Regionalização". Visa traçar um paralelo entre Regionalização e Televisão Segmentada;
relação de contraste, na qual o que é real para uma deveria necessariamente deixar de ser
para a outra. Vai opor a regionalização à TV paga, por assinatura, o que deverá ser
ilustrativo do atual momento da televisão de massa brasileira.
No Capítulo 3 será levada a efeito uma discussão sobre a publicidade comercial
abrangendo, além de sua caracterização geral, sua relação com a economia e com os rumos
sócio-político-econômicos do Brasil contemporâneo.
O Capítulo 4 leva o debate para as firmas anunciantes e se debruça sobre a forma como os
setores economicamente ativos da sociedade fazem uso da publicidade em suas estratégias
de abordagem de mercado. A partir de dados bibliográficos, vai buscar a compreensão dos
padrões de utilização da televisão pela publicidade, que servirá de base para a leitura das
entrevistas realizadas no capítulo seguinte.
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O Capítulo 5 se dispõe a analisar tais padrões de utilização da televisão pelas firmas
comerciais a partir de dados coletados junto aos 30 maiores anunciantes brasileiros (dos
quais obtivemos 8 respostas) que foram perguntados acerca de suas atuais e futuras
motivações de uso da TV aberta enquanto veículo publicitário - com a finalidade de
apreensão tanto do processo em curso quanto das possibilidades prospectivas da televisão
brasileira.
Acreditamos na importância desta dissertação na medida em que apresenta aos fenômenos
relacionados à televisão brasileira um parâmetro de análise complementar: o da
publicidade comercial. Muito embora a publicidade seja a financiadora da televisão de
massa em grande parte do mundo (tendencialmente, na maior parte dele), é pouco
estudada. Talvez a pouca importância dada a ela seja fruto de sua existência recente que,
apresentada com a finalidade de dar conta de estudos eminentemente funcionalistas, acaba
por se mostrar um ponto de vista privilegiado para analisar os Meios de Comunicação de
Massa (MCM) da atualidade.
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CAPÍTULO 1
TV REGIONAL E GLOBALIZAÇÃO

Neste Capítulo introduzimos, de maneira conceitual, as noções de regionalização e
globalização em busca de um conceito de TV regional e de perspectivas de globalização e
de regionalização da televisão no Brasil e no mundo. Nosso interesse é analisar
teoricamente as diversas possibilidades de regionalização a partir das proposições em voga
nestes dias dos anos iniciais do novo milênio. Tentaremos, inicialmente, caracterizar o
"regional" a partir das oposições "supranacional x infranacional" e "local x global". De
alguma forma, todas se encontrarão relacionadas ao fenômeno da globalização, com alguns
aspectos relacionados às estruturas socio-econômicas e outros relacionados à cultura.
O termo "Regional" já não explica muito, tantos são os usos dele feitos desde que, nas
últimas décadas do Século XX as transformações globais tomaram de assalto os cenários
nacionais. No ambiente acadêmico brasileiro nota-se, com efeito, uma certa expectativa em
relação ao que pretensamente será a "TV Regional". Metodologicamente, buscaremos aqui
apresentar algumas definições de regionalização ligadas à globalização dos dias atuais,
haja vista as imbricações naturais observáveis.
Tal qual a "globalização", a "regionalização" buscará ser compreendida em sua forma
dinâmica; seu movimento de "passagem" - ato ou efeito de regionalizar. Assim, a palavra
"regionalização" dá a entender que se refere a uma mudança em curso. Esta mudança é o
que nos interessa investigar.
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GLOBALIZAÇÃO
É possível afirmar que a globalização tem sua origem juntamente com a modernidade e
com o mercantilismo dos séculos XV e XVI, quando as companhias de comércio passam a
se organizar de forma diferente e não mais se satisfazem com mercados limitados, como os
antigos retalhistas. É o que percebe HABERMAS (1984) acerca do fenômeno em
"Mudança estrutural da Esfera Pública", onde descreve a sua gênese:
Elas [as companhias de comércio] inauguram, com expedições em grande estilo, novos territórios
para seu próprio mercado. Para satisfazer as crescentes exigências do capital e compartilhar os
crescentes riscos, essas companhias elevam-se logo ao estatuto de sociedades por ações. Mas, para ir
mais avante, elas precisam de garantias políticas mais seguras. Os mercados do comércio exterior
passam a ser agora, com justiça, considerados como “produtos institucionais”; resultam de esforços
políticos e de força militar. A antiga base de operações, as corporações locais, amplia-se assim até a
nova base, o território nacional. Começa então aquele processo que Heckscher descreveu como
sendo a nacionalização da economia citadina. (p. 30, 31).

Também é sensato reconhecer que seu desenvolvimento se dá a partir de fins do Século
XVIII, devido às particularidades do momento sócio-econômico decorrente da chamada
"Revolução Industrial". Assim, sua face perceptível nos anos finais do Século XX
corresponde basicamente à sua radicalização e intensificação.
Por ter caráter ao mesmo tempo político e econômico, a palavra “globalização” não tem
limites precisos. Sabe-se atualmente que está relacionada a interesses ideológicos do
capital transnacional e sua compreensão depende do entendimento do analista. Tal pode
variar por diferenças de toda ordem, algumas capazes de observar criticamente as suas
manifestações. Habermas denuncia esta fragilidade afirmando que "o modelo liberal de
realidade era [no Século XVI] suficientemente verossímil para que o interesse da classe
burguesa pudesse ser identificado com o interesse geral" (p. 107).
O mundo capitalista teve, com suas políticas do pós-guerra patrocinadas pelos Estados
Unidos da América, trinta "anos gloriosos" de desenvolvimento econômico, acumulando
taxas de crescimento elevadas, confirmando naquele momento a política do "wellfare
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state", capaz de proporcionar crescimento econômico com bem-estar social a partir de
rigoroso controle do sistema monetário por parte dos Estados nacionais. Como observa
BOLAÑO (2002, p. 3), as condições que fomentam a acumulação privada são
proporcionadas pelo Estado, que é um "garantidor das condições gerais necessárias ao
processo de desenvolvimento que o capital individual não tem capacidade de suprir.
COUTINHO (apud BOLAÑO, 1999, p. 74) afirma que a globalização é caracterizada por
três pontos:
(a) um intenso processo de interpenetração patrimonial entre as grandes burguesias industriais e
financeiras das principais economias capitalistas, [...] (b) a formação de oligopólios internacionais
em várias indústrias importantes (como a automobilística, farmacêutica, eletrônica de consumo) [...];
(c) estruturação de sofisticadas redes globais informatizadas de gestão, on-line, dentro de empresas
multinacionais ou de empresas de alta tecnologia em processos de internacionalização, que
permitam a prática de várias formas de sourcing global.

Em crise desde os anos 70, o capital financeiro busca, a qualquer custo, se multiplicar. O
estado do bem-estar foi, a seu tempo, dependente desta "criação" de condições de
crescimento. Agora, segundo o enunciado liberal, os Estados nacionais precisariam voltar a
permiti-lo através da liberalização das barreiras que supostamente impedem que este
capital transite livremente.
Milton SANTOS (2003, p.158) enxerga a globalização como um fenômeno perverso, e sua
análise está mais concentrada nos valores recriados pelo capitalismo. Para ele, "a
globalização atual é muito menos um produto das idéias atualmente possíveis e, muito
mais, o resultado de uma ideologia restritiva adrede estabelecida".
CHESNAIS (1996, p. 272) afirma que o adjetivo “global” deve ser descortinado da
ideologia que carrega. O termo surgiu no começo dos anos 80 nas escolas de administração
estadunidenses e, pelas mãos da imprensa especializada em economia se popularizou
imerso em ambiente liberal. Tais idéias tiveram muita aceitação entre hábeis consultores e
estrategistas de marketing, como Michael Porter e K. Ohmae. Mas não são neutros.
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Segundo ele, “a palavra ‘mundial’ permite introduzir, com muito mais força do que o
termo ‘global’, a idéia de que, se a economia se mundializou, seria importante construir
depressa instituições políticas mundiais capazes de dominar o seu movimento”.
Em um livro de amplo envolvimento sobre o tema da globalização, o sociólogo brasileiro
Otávio IANNI (2002) lança-se em uma investigação organizada por tipos que ele considera
típicos de abordagens. As faces da globalização postas no mundo de hoje têm
características comuns que podem ser reconhecidas de formas diversas, e como um
fenômeno social, não se presta a análises deterministas. Assim, Ianni vai se concentrar em
alguns destes temas específicos que aos poucos se mostrarão imbricados, cheios de
relações de continuidade e complementaridade por um lado e de contradições e
descomedimento por outro. Sua busca é por uma noção final que, não única, mostre o todo
a partir da análise dos fragmentos.
Seu ponto de partida é o que chama de economia-mundo, um sistema social baseado em
valores de mercado polarizados por grandes agentes econômicos mundiais, "no sentido de
que transcendem a localidade e a província, o feudo e a cidade, a nação e a nacionalidade,
criando e recriando fronteiras, assim como fragmentando-as ou dissolvendo-as". Citando
Wallerstein, percebe que "uma economia-mundo é constituída por uma rede de processos
produtivos interligados, que podemos denominar ' cadeias de mercado' " (WALLERSTEIN
apud IANNI, 2002. P. 37). Tal foco deslocado ligeiramente vai mostrar, adiante, por um
novo ângulo, o que chama de internacionalização do Capital, forma pela qual, através da
economia, os modernos estados-nação abrem as próprias fronteiras para a interpenetração
do capital.
Aproximando o foco, percebe-se que esta abertura incondicional se deve à expectativa
prometida de crescimento econômico, necessidade da economia-mundo. Para que se
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realize, diversas ações localizadas seriam necessárias para tornar os parceiros
"equiparados" comercialmente, em especial a reciprocidade de regras de convivência
comerciais, para que as empresas transnacionais tivessem liberdade de atuação dentro de
realidades equivalentes. Vale citar a necessidade de padronização/equivalência de regras
de importação e exportação, viabilidade das leis trabalhistas, normalidade da legislação
tributária, do sistema financeiro e monetário, da acessibilidade à posse dos meios de
produção e de permissividade nas transferências externas de valores etc., modo pelo qual o
capital adquire universalidade, subsumindo todas as outras formas de capital não global.
A interdependência das nações faz do mundo um sistema regulamentado em nível macro
por organizações multilaterais e algo supranacionais, capazes de dirimir contendas e
assegurar estabilidade entre as ações envolvidas. São organismos do tipo Fundo Monetário
Internacional, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, Organização das
Nações Unidas e outros, responsáveis pela organização dos movimentos políticos e
econômicos soberanos, como as relações exteriores, comércio exterior, relações
diplomáticas etc.
Adentrando questões mais culturais, o professor percebe que a globalização tem um
componente de "racionalização". Em decorrência do avançado estágio do capitalismo, os
valores relacionados à vida civil se transformam e com eles as ações cotidianas. Espaço e
tempo deixam de ser vividos para serem calculados por bases racionais e monetárias em
um turbilhão de causas e efeitos que se tornam balizares das ações humanas. As horas são
contadas como sendo próprias de trabalho, de serviço, de produção, de máquina. O espaço
é um elemento produtivo a ser racionalizado. O mundo mercantil fala de prazos de entrega,
de pontos de venda, canais de distribuição, transporte e frete etc. Espaço e tempo são
fatores que a racionalização do mundo pretende pôr a superar.
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Encontramos em suas palavras os termos "calculabilidade, contabilidade, eficácia,
produtividade, lucratividade" (P. 145). Tal racionalidade envolve praticamente todos os
atores sociais em suas entranhas, desde o Estado, que se vê às voltas com exigências de
produtividade e eficácia que se orientam para as privatizações, passando pela sociedade
civil, responsável pelo equilíbrio das contas domésticas e dos haveres do trabalho - cada
vez mais desumano -, e pelas empresas mercantis, ávidas por altas taxas de lucratividade.
Logicamente ele percebe que esta racionalização passa pela "ética" e pelos valores
protestantes que se confundem com a própria história do ocidente, contrastados na questão
religião-capitalismo que inaugura os padrões de comportamento das sociedades globais do
Século XXI.

REGIONALISMO
Trataremos aqui de essencialmente duas abordagens tocantes ao tema do regionalismo e,
conseqüentemente, de sua variação dinâmica, a regionalização. Uma primeira e mais
recente abordagem da questão é de que trata-se de um processo político supranacional pelo
qual se organizam os estados diversos em busca de a) criação de comunidades regionais de
desenvolvimento e b) criação de zonas de livre comércio entre os mesmos. Em ambos estes
casos o que está em jogo é o fator nacional-geográfico operando as novas determinações
econômicas em nível mundial-global. Uma segunda abordagem diz respeito ao processo
político-cultural endógeno, geralmente infra-nacional, em que partes não determinadas de
espaços políticos e geográficos se reconhecem enquanto identidade.
Para IANNI (1996) o agrupamento dos Estados nacionais em regiões não podem ser
considerados uma novidade, uma vez que diversos debates têm tomado lugar desde o
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término da Segunda Guerra, em iniciativas destinadas a equacionar e implementar projetos
de integração regional.
CANCLINI afirma de forma vaga na introdução de "A Globalização Imaginada" (2003,
pág. 7), que os países se empenham "por se integrarem em regiões para se protegerem da
globalização". Ele não desenvolve o tema, mas, como pensa, o regionalismo teria um
significado passivo, divergente da proposta do desenvolvimento econômico. Próximo
disto, IANNI (2001) vai dizer que sob certos aspectos, a regionalização pode ser uma
técnica de preservação dos interesses “nacionais” por meio da integração.
A finalidade dos blocos econômicos pode ser analisada a partir dos seus objetivos. É
intrigante perceber que o regionalismo nem sempre está acompanhado, nos discursos dos
oficiais da globalização, do tema do desenvolvimento regional endógeno. Tanto isto é
verdade que os maiores exemplos que se podem tomar a respeito do regionalismo são os
blocos dos países desenvolvidos. Nelas, estão previstas, inclusive, subvenções e políticas
regionais para diminuir desigualdades regionais, como é o caso da União Européia. No
caso específico do Mercosul, por exemplo, a situação é oposta. Não há qualquer
dispositivo para auxiliar as regiões ao se integrarem. Analistas afirmam, inclusive, que é
um dos fatores que desestimulam um melhor aproveitamento do bloco sul-americano, uma
vez que a sua integração se dá somente a partir do alinhamento ou retirada de barreiras
alfandegárias. Desta forma, a proposta de desenvolvimento global nunca poderá ser
verdadeira, dada a situação inicial de desigualdade.
Para ACHUGAR e BUSTAMANTE (1996),
A discussão em torno do Mercosul tem girado em torno de dois modelos: enquanto um supõe a
construção de uma zona de livre comércio, o outro fala de uma integração regional. O primeiro
modelo está mais perto do implantado no TLC ou NAFTA enquanto o segundo se assemelharia à
integração da Comunidade Européia (p.127).
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Pode tanto ser uma proposta de região de livre comércio internacional ou de região de
integração

social

supranacional.

MEDEIROS

(2003,

p.154)

afirma

que

a

“supranacionalidade introduzida na arena européia pela Alta Autoridade da CECA não
encontra paralelo nem no cenário da integração latino-americana, em geral, nem no do
Mercado Comum do Sul, em particular".

REGIONAL X LOCAL
Quando se busca uma referência do que vem a ser “regional” apresenta-se imediatamente
uma suposta equivalência entre o “regional” e o “local”. Esta é uma abordagem
complementar à discussão entre global e regional, que tem a propriedade de desvincular a
noção de “regional” da sua nova significação dada pela modernidade-mundo, da oposição
ao “global”, em que o “regionalismo” tem sido apresentado como um subproduto do
“globalismo”.
ORTIZ (1999) afirma ainda sobre os níveis local, nacional e global, em uma análise que
não opõe o “local” ao “nacional” e ao “global”, ser esta uma falsa questão, uma vez que o
local se constitui uma unidade coesa, sendo mais correto, portanto, falar de “locais”, no
plural. Já o “nacional” está intimamente ligado a um espaço amplo com contornos políticos
definidos e tradição institucional sólida. Assim, o “nacional” engloba, portanto, os
“locais”, podendo, por sua vez, a uma região, abrigar mais de um Estado-nação, como é o
caso da União Européia.
Para fixar um conceito, propomos, como ponto de partida, a definição de BENKO (2000),
que afirma que
O conceito de local e de global [...] não é apenas uma oposição entre os objetos de estudo, mas uma
oposição de métodos. O ‘meio local’ (região ou país) é caracterizado por uma ‘personalidade
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regional’, possui características físicas e humanas, instituições e uma atmosfera. Na base dessa
personalidade, uma região acha-se em relação mais ou menos benéfica com outras regiões ( p. 50).

Percebemos, então, que o termo "regional" se presta a análises tanto do nível supranacional
quanto do infranacional. Admitimos, entretanto, que o movimento de "regionalização"
pode caracterizar um caminho que leva do global ao local (uma vez que não cabe falar de
"localização", para configurar algo que se torna local). Não buscamos, então, analisar os
aspectos políticos da questão – se supranacional ou infranacional – mas de explicar as
estruturas internas de um espaço e suas relações com outros espaços. Este é o debate onde
se encontra presente a questão do desenvolvimento endógeno, muito debatido nas décadas
de 1970 e 1980, que defende o crescimento econômico como forma de manifestação
particular de uma determinada sociedade, ao contrário do desenvolvimento promovido por
fatores externos, tão caro ao capitalismo globalizado.

POR UM CONCEITO DE TV REGIONAL
A TV regional é um fenômeno quase desconhecido dos brasileiros. Próximo a ele, temos
hoje as rádios livres, quase sempre rotuladas pela alcunha de “piratas”, motivo de
acalorados debates entre os interessados no assunto. Sobre TVs "livres" ou “piratas”, delas
não se ouve falar no dia-a-dia da comunicação social nacional. No Brasil, talvez não seja
muito razoável pensar nesse tipo proposta, dados os preços altos dos equipamentos
necessários. As rádios comunitárias aparentemente vêm fazendo uma certa "suplência"
desta demanda social (freqüentemente chamada de democratização das comunicações).
Ao senso comum, tem sido mais adequado imaginar uma TV regional como uma afiliada
de uma grande rede de televisão, porém localizada em uma região distante e pouco
habitada, como uma emissora na cidade de Sinop, no norte de Mato Grosso ou em

27

Redenção, no sudeste do Pará. Vêm à mente, também, redes regionais coligadas de grandes
redes nacionais, mas, raramente, uma TV “pirata”, “livre” ou simplesmente uma emissora
independente das grandes redes, como de fato acontece nos países Europeus há vários
anos.
Segundo CÁDIMA (2000):
As primeiras experiências de televisão nas regiões européias, correspondem de facto à fase de
‘descentralização centralizada’ – a abertura de janelas horárias” para a programação local. Nos anos
70/80 assiste-se já à plena autonomização de canais regionais e também à pulverização dos sistemas
audiovisuais com o fenômeno das televisões locais” (p. 68).

O mesmo autor ainda afirma que a Itália tinha, em 1982, mais de mil estações inscritas no
Ministério das Comunicações, das quais foram autorizadas 462 em 1994. Em 2000, o
Estado espanhol contava com mais de 600 destas inscrições e na Grécia operavam mais de
100 estações ilegais.
CHALABY (2002) afirma que, desde os anos 80, dois importantes fenômenos vêm
redefinido as relações existentes entre a televisão européia com os Estados-nação: um
processo de transnacionalização e, no outro extremo, um processo de descentralização das
televisões em níveis infranacionais, fazendo emergir um complexo sistema de emissoras de
TV regionais.
Em meio às teses sobre globalização e regionalismos, é sensato, também, perguntar a que
tipo de manifestação corresponde uma TV regional? Da mesma forma como não há
consenso no tema regionalismo, também não o há no tema regionalização da televisão.
Alguns autores, como BILTEREYST & MEERS (2000) ou BENITEZ (2003), analisam
suas características por critérios alinhados à ideologia da globalização. Um exemplo é a
análise de STRAUBHAAR (1984) sobre os mercados regionais segmentados pelos
idiomas em âmbito supranacional. Ele afirma que a regionalização da televisão resulta em
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três níveis de desenvolvimento: primeiro, que muitos sistemas televisivos nacionais estão
longe de serem dominados pelos sistemas internacionais; segundo, que um grupo de países,
dentre os quais o México e o Brasil, têm ido além da simples produção para o mercado
doméstico

e

exportado

programas

televisivos

para

mercados

tradicionalmente

exportadores, como Estados Unidos e Europa; e terceiro, que os sistemas televisivos
subnacionais estão em ritmo acelerado de crescimento, respondendo a uma demanda local
crescente por notícias e informações locais. O exame serve de base para delinear padrões
de mercado de produtos televisivos segmentados pelo idioma, com uma supremacia norteamericanos nos mercados de língua inglesa e dos mexicanos nos mercados de língua
hispânica, notadamente referentes à comunidade hispânica estadunidense. Ele identifica
três tipos de mercados destes produtos no âmbito latino-americano: cultural-lingüístico
(transnacional), nacional e subnacional, e denomina o primeiro de “regional”, afirmando
que “in cultural and linguistic terms, the U.S. Hispanic or Latino market is part of the Latin
American regional market” (p. 12).
Mas podem ser listados diversos critérios que fazem com que uma emissora de TV possa
ser considerada regional: sua localização geográfica, ausência de participação em uma rede
suprarregional, quantidade de comerciais ou quantidade de programas produzidos pelas
afiliadas, quantidade de comerciais ou programas produzidos por cada afiliada (e qualidade
e

duração/tempo

destes

programas).

Mais

uma

questão:

haveria

traços

de

regionalismo/regionalização na tipificação das emissoras pelo seu financiamento (público,
audiência ou publicidade comercial) ou pela sua propriedade (estatal, privado, não
governamental)?
As variáveis poderiam aumentar incansavelmente. Se consideradas as diferenças culturais,
tais variáveis se multiplicariam mais ainda. África do Sul e Austrália são dois países que
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pesquisam atualmente padrões de sistemas regionais privados de TV financiados pela
publicidade. Grande parte dos países europeus busca um modelo de sistema privatizado
descentralizado que fomente o desenvolvimento social e econômico das regiões. Países
latino-americanos procuram efetividade na comunicação com as suas comunidades
subdesenvolvidas através das televisões regionais.
WILSON (2003) se pergunta se, relativamente à regulação das atividades de teledifusão
australianas, a natureza do serviço local de TV está relacionada à propriedade local,
produção local ou financiamento local? Vai além e indaga o que faz com que o conteúdo
seja local: quem produz, aonde é produzido ou a relevância local do tema (se produzido
fora da região ou por estrangeiro)?
A tradição européia tem encontrado formas de caracterizar suas emissoras regionais.
LÓPEZ (1998, p. 7) aponta que o termo “TV regional” na tradição européia se refere,
principalmente, às emissoras desvinculadas dos grandes centros e pertencentes às redes
estatais, e afirma que houve uma grande proliferação de televisões independentes nos anos
80 e 90 com cobertura eminentemente regional. Em outra oportunidade, o mesmo LÓPEZ
(2000) tece considerações sobre o conceito de “televisão de proximidade”, termo que
engloba as noções de TV local e TV regional, popularizado na França de princípios dos
anos 90 a partir da estratégia de descentralização do canal France 3, que ele define como a
que
se dirige fundamentalmente a uma comunidade humana de tamanho médio a pequeno, delimitada
territorialmente, com conteúdos relativos a sua experiência cotidiana, a suas preocupações e
problemas, seu patrimônio lingüístico, artístico e cultural e sua memória histórica (p. 172, tradução
nossa).

MUSSO (apud RAMIRES, 2000, p.19) diz que devemos pensar em dois tipos de televisão
regional-local, as do tipo ‘espelho’ (próprias da região) e as do tipo ‘janela’ que permitem
uma análise sobre a dupla relação 1) público-privado, em que o setor público continua a ter
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importância política e regulatória e o privado a se responsabilizar pelo ímpeto
empreendedor e pelo domínio da técnica, e 2) nacional-local, em que a televisão regional
tem demonstrado empiricamente em muitos países que é capaz de abrandar os malefícios
da “megatelevisão”, se voltando para os interesses de suas localidades.
DOWNING (1984 apud DOWNING, 2002, p. 2) introduz o termo Mídia Radical para
aplicar-se aos meios de comunicação que desafiam as estruturas de poder existentes e
permitem que comunidades interessadas conversem entre si. Enquanto na Europa se
mesclam o "broadcast" e o "cabo" nas experiências de TV regional, nos EUA a tradição é
basicamente a do cabo e das televisões comunitárias. Quanto às suas origens, fica claro que
A Televisão de acesso público começou na América do Norte no final da década de 1960 e início da
década de 1970 como um experimento radical na comunicação democrática. [...] A televisão
comunitária representa um momento singular na história da tecnologia nos Estados Unidos, em que
grupos progressistas conseguiram assegurar um espaço público genuíno na mídia eletrônica. [...] O
advento da televisão comunitária deveu-se em grande parte à convergência de interesses das
operadoras de cabo, dos órgãos reguladores federais e dos ativistas do acesso público. O ativismo do
acesso público foi uma ramificação do ativismo social dos anos 1960, que advogava a democracia
participativa como forma de produzir mudanças sociais e culturais (p. 384-386).

Mas o autor salienta que "embora o cabo tivesse sido alardeado como uma atividade e uma
tecnologia voltadas para os interesses locais, a indústria via o localismo como um
inconveniente econômico a ser superado"3 (GARNHAM, p. 65 apud DOWNING, p. 395),
praticamente encerrando este ciclo de desenvolvimento de produção e distribuição de
produtos televisivos em nível local.

3

GARNHAM, N. Capitalism and Communication: global culture and the economics of information.
Newbury Park : Sage, 1990. P. 65.
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O CASO BRASILEIRO DA REGIONALIZAÇÃO
Em entrevista, o jornalista Roberto APPEL4 argumenta que a Rede Globo sempre deixou a
critério das suas afiliadas a ampliação da regionalização, mas diversos fatos agem, na
ponta das afiliadas, fazendo com que a cessão de tempo para programação local seja
complexa, dependente de muitas variáveis como a "vocação" para fazer TV regional. Nas
palavras dele:
A Globo quer que suas regionais peçam para ela um horário e tenham um produto de qualidade para
colocar no ar neste horário. [...] Evidentemente, tendo 115 emissoras afiliadas, ela precisa que haja
continuidade da qualidade. Você não pode ter boa qualidade nacional, uma qualidade média estadual
e qualidade ruim no local. Então o critério sempre foi muito de quem tem vocação para fazer local.
A maioria no Brasil inteiro só queria "fazer caixa". É mais fácil.

Outra variável relevante no depoimento do jornalista Appel é a utilização do espaço
televisivo para proselitismo. A seu ver, a Globo tem hoje o domínio da situação, no que se
refere ao uso da rede para fins políticos. Na mesma entrevista, assim ele discorreu sobre os
políticos concessionários:
Nós sempre tivemos também uma questão política muito forte. As nossas emissoras de televisão
foram muito loteadas politicamente, e isso também é um complicador. Você tem que ter um controle
editorial muito grande, tem que ter um domínio disso muito grande, para que essas emissoras de
televisão não sejam utilizadas como meios políticos. [...] Porque nós já tivemos abusos muito
grandes na televisão. Um desperdício enorme para a sociedade, porque você usa um instrumento
poderoso como esse para fins políticos.

Sua concepção de televisão local mostra como as emissoras devem ter interesse na
regionalização como parte da sua própria missão junto à comunidade. Ele exemplifica
relatando a seguinte passagem, proveniente da experiência norte-americana:
Eu participei de eventos nos EUA onde as televisões regionais competiam com as televisões
principais - as “network”, as grandes redes: CBS, NBC -. [...] Mesmo sendo parceiras, elas
competiam fortemente. Se tinha um grande acontecimento em Nova Iorque, mesmo sendo afiliados,
eles mandavam um correspondente a Nova Iorque para ter o ponto de vista do seu âncora, que tinha
relação com a sua comunidade - e não para ficar apenas com o ponto de vista do âncora nacional -.

4

O jornalista Roberto Appel é um importante executivo da televisão brasileira e dos pioneiros da televisão
em rede regional do Rio Grande do Sul e do Brasil. Foi diretor de programação e de jornalismo da RBS, além
de chegar a ter 12 emissoras sob seu comando. Atualmente é diretor de jornalismo da Rede Bahia de
Comunicação, onde nos recebeu para uma entrevista em 28/04/2004.
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Para ele, no Brasil, a regionalização começou a partir do momento que, em 1970, foi ao ar
o Jornal Nacional, inicialmente "colado", contíguo ao jornal local. Pela proximidade entre
os programas e pela diferença de qualidade entre as mais diversas emissoras em todo o
país, o resultado final era pouco uniforme. Então,
A Globo separou para deixar bem claro o que era local e o que era nacional. Tinha um pouco de
confusão - chamavam o jornal local de JN. A Globo começou a separar para distinguir um
pouquinho, para distinguir a sua orientação do local. Então, a regionalização começa a se dar ali.

Uma destacada parte de sua apresentação fala de uma particularidade da visão da Globo
em que se considere a regionalização: para ele, a Globo não só quer regionalizar como
quer, também, globalizar, universalizar.
Tanto que ela acabou de inaugurar mais escritórios no exterior, colocou repórteres importantes em
vários locais no exterior, finalmente foi para a Argentina, onde ela por muitos anos mandou repórter
do Rio Grande do Sul para cobrir. A Globo está ampliando, inclusive, os seus mercados do ponto de
vista da informação e do ponto de vista de negócios. Como você não tem mais barreiras, você tem
que ampliar a informação; com a globalização, você tem que ir adiante, você não tem como parar.
Você vai retroceder? O que é que você vai fazer? Você vai retroceder e vai ter emissoras
centralizadas na Bahia, em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Isso quem tem hoje é a Band e a
Record, por falta de capacidade de investimento ou por falta de história, de vocação, ou porque não
tiveram esta determinação de fazer - ou não tiveram aliados importantes -.

Mas não parece haver dúvidas de que devem ser pensadas de forma diferenciada as "redes"
regionais de televisão em contraste com as "emissoras" regionais. Existem no Brasil alguns
exemplos de rede regional, como Rede EPTV (Emissoras Pioneiras de Televisão), no
interior paulista, Rede Gazeta de Comunicações, no Espírito Santo e Rede Bahia, entre
outras, afiliadas da Rede Globo de Televisão. Porém, o caso mais notório, assim admitido
pela maior parte dos estudiosos do assunto, é o da Rede Brasil Sul (RBS), afiliada Globo
na Região Sul do país, compreendendo os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do
Sul com 17 emissoras de TV, 06 jornais impressos, 22 emissoras de rádio, 01 portal na
internet e 01 revista5. Diversos autores vêm se dedicando, nos últimos anos, a estudar o

5

Fonte: material de divulgação da RBS. Julho de 2003.
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caso de sucesso no qual se transformou a RBS no cenário brasileiro. Destes, destacamos
Dulce Márcia CRUZ (1996), agraciada com o Prêmio Intercom de 1995. CRUZ não define
a TV Regional, mas em seu trabalho intitulado Televisão e Negócio: a RBS em Santa
Catarina transparece a preponderância do conceito de uma rede de TV infranacional. Diz
que seu texto "tenta suprir uma carência de estudos sobre as redes de televisão regionais"
no Brasil (p. 13) e que "uma das dificuldades é que seria preciso definir em termos de
alcance das ondas de TV o que é uma "região" (p. 160). No mesmo sentido caminham
SCARDUELLI (1996) e BAZI (2001), que analisam as televisões regionais brasileiras em
termos de redes regionais, afiliadas das grandes redes.
Com certeza, uma das grandes contribuições da RBS para o debate que envolve a TV
regional é a reflexão sobre como se posicionam as emissoras e redes regionais de TV em
relação às suas chamadas "cabeças-de-rede". A tradição européia fala de diversos tipos de
TV, mas uma TV regional é, em geral, uma "emissora" local e não uma rede. No caso do
sistema brasileiro, inexiste o fenômeno, uma vez que os esforços dos governos militares
estimulavam a configuração em rede, com base no sistema nacional montado
anteriormente. Como afirma JAMBEIRO (2001),
os militares consideravam que a emissora isolada, isto é, desvinculada de uma rede nacional de
produção e difusão, era incompatível com a exigência de alto padrão de programação. No caso dos
canais localizados fora do Rio de Janeiro e São Paulo, os grandes centros de produção do país, isso
seria pior (p. 90).

Muito embora tivesse a RBS a vocação para exercer domínio sobre os espaços midiáticos
da Região Sul do país, é a sua relação com a "cabeça-de-rede" que vai indicar a sua
categoria de "regional". Com isso, queremos sugerir que uma rede regional de TV pode
não ser (ou não necessariamente ser) considerada uma TV regional, de acordo com os
padrões do analista, uma vez que, no caso da RBS, ela se reporta a uma "cabeça-de-rede"
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(TV Globo) ao mesmo tempo em que é uma "cabeça-de-rede" para as suas emissoras
afiliadas.

REGIONALIZAÇÃO DA TELEVISÃO
Estamos convictos, hoje, da razoabilidade de se observar o fenômeno da TV regional a
partir de sua dinâmica de regionalização da televisão, com as possibilidades que nos
oferecem tanto

a produção

como

a distribuição

(“broadcast”)

de conteúdos

comunicacionais, acreditando que uma TV regional teria como característica tais
balizadores. Como vimos antes, a realidade brasileira é a da televisão em rede, e seus
limites estão fortemente sustentados por um modelo financiado pela publicidade comercial
e uma legislação refratária à utilização não comercial (tão rígida que as aberturas prováveis
foram canalizadas para a legislação de TV a cabo no ano de 1995, quando se criaram os
canais básicos de utilização gratuita, dentre os quais estão listados, entre outros, um canal
legislativo municipal/estadual, um canal reservado para a Câmara dos Deputados, um canal
reservado para o Senado Federal, um canal universitário, um canal educativo/cultural e um
canal comunitário).
A concentração da televisão brasileira traz pelo menos um ponto a ser considerado de
forma central: o fato de serem as emissoras, além de importantes exibidoras (meios),
também importantes produtoras de conteúdos (emissores). Assim, para a coesão social dos
cidadãos brasileiros, o que significaria regionalizar a televisão, sua exibição ou a sua
produção? É mais importante para a cultura brasileira regionalizar a produção ou os temas
produzidos (programação), mesmo que produzidos por estrangeiros? E para a economia, é
mais importante regionalizar a programação (tempo da grade) ou a produção (aquecimento
do mercado de bens culturais)?
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GLOBAL

LOCAL

Figura 1 - Entre o global e o local
Aqui não será relevante o rótulo de regional, local, nacional ou global eventualmente
aplicado a cada agende. Como vimos antes, Rede Globo, Televisa e outros sistemas
plurinacionais de comunicação, podem ser considerados globais se tomado como ponto de
referência o Estado nacional ou alguns aspectos da cultura local. Se, por outro lado, a
referência for a língua, estes mesmos gigantes podem ser considerados regionais, como em
STRAUBHAAR (1984), discutido anteriormente. O que nos preocupa, então, será a forma
como migram as ações de um ponto a outro, entre o que pode ser considerado global e se
tornar regional, e o que pode ser regional e se tornar global.
Então, sem querer apresentar uma resposta definitiva a estas questões, mas no intuito de
oferecer uma base para análise da regionalização de cada tipo específico, tratamos de
pensar no cruzamento das variáveis que consideramos mais importantes para o caso
nacional, a saber, a exibição (operação de “broadcast”), a produção (realização dos
programas) e a programação (a escolha/edição dos temas relevantes), de forma que
considera possível um caminho entre global e local.
Partindo do princípio de que teremos, para cada uma destas variáveis, uma polarização
local/global, podemos nos deparar com o quadro de possibilidades analíticas abaixo, que
vai nos fornecer 12 situações típicas presentes nos procedimentos diários da indústria do
audiovisual:
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1. REGIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO (DISTRIBUIÇÃO X PRODUÇÃO): esta é
uma polarização típica de exibição ou "broacast", que cruza as variáveis de distribuição
local/global de produtos audiovisuais com as variáveis de produção local/global (ver
gráfico abaixo), para a qual teremos quatro situações típicas de exibição de conteúdos
audiovisuais.
EXIBIÇÃO
(BROADCAST)

Produção Local

Produção Global

Distribuição Local

Operação local

Retransmissão
afiliada

Distribuição Global

Regionalização
produção

de

da Operação global

Tabela 1 - Regionalização da Produção
a) A distribuição local de produtos locais caracteriza uma situação estável de
canal de televisão local ou regional, para o qual não cabe falar em
regionalização, uma vez que já é regional ou local. Suas possibilidades de
"globalização" são de caminhar em direção à produção ou à distribuição global
(ou ambas).
b) A distribuição global de produtos globais é outra situação estável. Para ser
regionalizada, precisa mover-se em direção à operação local passando pela
produção local ou pela distribuição local. No caso brasileiro (considerando
algumas coberturas em rede nacional como um fenômeno de características
globais), tem-se como exemplo típico a Rede Globo em exibição de produtos
televisivos de interesse nacional e em rede nacional. Da mesma forma, pode-se
considerar a CNN, conhecido canal de notícias estadunidense, transmitindo,
para todo o planeta, assuntos do interesse global
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c) A situação de distribuição local de produtos globais é exatamente o sistema
de afiliação presente nas redes brasileiras ou das programadoras de canais pagos
locais que representam canais internacionais. No caso da Rede Globo, diria-se
de uma de suas afiliadas que exibe a rede nacional para a sua comunidade. No
caso da CNN, diria-se de uma programadora que retransmite a programação
enviada de sua cabeça-de-rede.
d) A quarto possibilidade é a exibição global de produção local, que estamos
chamando aqui de “regionalização da produção”, da qual seria um exemplo
típico o Pólo de Teledramaturgia (POTE) na Bahia ou outro pólo de produção
cultural que promovesse a oportunidade de exibir seus produtos em rede
nacional.

2. REGIONALIZAÇÃO DA GRADE (DISTRIBUIÇÃO X CONTEÚDO): esta é uma
análise característica de grade de programação, que vai cruzar as variáveis de distribuição
local/global com as variáveis de conteúdo local/global (ver gráfico), gerando mais quatro
situações típicas de grade de programação.
GRADE DE
PROGRAMAÇÃO

Conteúdo Local

Conteúdo Global

Distribuição Local

Difusão da cultura
local

Universalismo cultural

Distribuição Global

Regionalização
conteúdos

Difusão da cultura
global

Tabela 2 - Regionalização da Grade
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a) A distribuição local de conteúdos locais caracteriza uma situação estável de
plena difusão da cultura e dos valores locais. Um exemplo seria a TV Bahia
exibindo uma grade de programação local com temas típicos baianos, não
importando a origem de produção.
b) Por outro lado, a distribuição global (no caso brasileiro, em rede nacional)
de conteúdo global (grade não regionalizada) também caracteriza uma situação
estável de “difusão da cultura global”. Exemplo típico seria a Globo
disponibilizando uma grade em horário nobre somente de novelas e
telejornalismo nacional, ou a Televisa transmitindo temas do interesse geral dos
cidadãos hispano-americanos de todas as partes.
c) As variantes apontam para uma primeira situação de distribuição global de
produtos locais, que chamamos aqui de “regionalização dos conteúdos” ou
“regionalização

da programação”. Consiste na

inserção

de produtos

audiovisuais de temas regionais em níveis globais. É exemplar a Rede Globo
quando exibe em rede nacional, novelas com temas nordestinos. Ou a Televisa
exibindo para a comunidade hispânica uma série de programas sobre a entrada
ilegal de imigrantes mexicanos nos EUA.
d) Por outra via, à distribuição local de programas globais chamaríamos, na
ausência

de

expressão

mais

adequada,

de

“universalismo

cultural”,

caracterizada por níveis de inserção de programas de temas globais na grade
local. Pode-se, a partir disto, imaginar uma programação de TV local que
priorizasse temas nacionais em detrimento dos regionais, como aplicar em uma
grade, programas sobre certas feiras de automóveis realizadas em países
distantes.
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3. REGIONALIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS (PRODUÇÃO X CONTEÚDO): em um
terceiro padrão, podem-se cruzar as variáveis de produção local/global com as variáveis de
conteúdo local/global fazendo emergir outras quatro situações típicas de produtos
audiovisuais.
PROGRAMA

Conteúdo Local

Conteúdo Global

Produção Local

Programa local

Programa panorâmico

Produção Global

Programa focalizado

Programa global

Tabela 3 - Regionalização dos Conteúdos

a) A produção local de conteúdos locais caracteriza uma situação estável de
um “programa local”. Isso pode ser ilustrado, por exemplo, com uma emissora
ou produtora local produzindo um programa com tema local, como uma
produção feita na Bahia sobre baianidade ou uma produção local da região sul
do México sobre o revolucionário Emiliano Zapata.
b) Por outro lado, a produção global de conteúdos globais caracteriza também
uma situação estável de um “programa global”. Um exemplo seria a produção
em um local de representatividade "global", como São Paulo, de programas de
auditório, sem perfil de identidade definido. Outro seria um programa norteamericano sobre a importância da língua inglesa no comércio internacional etc.
c) As outras possibilidades apontam para a produção local de conteúdos
globais, que resultariam no que aqui denominamos “programas panorâmicos”.
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Uma ilustração é a de um programa de produção local sobre tema universal,
como o turismo internacional ou uma edição dos jogos olímpicos.
d) A produção global de programas regionais, que estariam resultando em
“programas focalizados” ou segmentados regionalmente. Exemplos bem típicos
seriam as produções de quadros exóticos sobre as culturas regionais por uma
produtora global (a Rede Globo costuma apresentar algo parecido nas edições
semanais do Fantástico, aos domingos).

CONCLUSÕES
De acordo com o demonstrado até aqui, podemos afirmar com uma boa dose de convicção
que, a partir da literatura disponível, não há uma única forma de se conceituar "TV
Regional". Esta estará sempre relacionada a princípios subjacentes aos sujeitos das
análises, usuários de critérios tão subjetivos quantos as mais diversas culturas e suas
manifestações inatas. Tais análises podem têm sido insuficientes para uma apreensão mais
efetiva do conceito. Entretanto, ainda neste capítulo, iremos investigar outras formas de
análise (menos subjetivas e, consequentemente, mais palpáveis) de processos de produção
e distribuição da indústria do audiovisual.
A literatura disponível acerca do tema TV Regional não tem sido suficientemente firme
para encontrar padrões de análise das questões da regionalização da televisão no Brasil e
no mundo. A tradição européia é a das emissoras livres por transmissão majoritariamente
de "broadcast" sem cabo - desafiadoras da ordem instituída até os anos finais do Século
XX. A tradição dos Estados Unidos da América é das TVs comunitárias transmitidas por
cabo. Em grande parte da América Latina o padrão de TV regional é de "broadcast" livre,
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comunitário, à margem das instituições oficiais. No Brasil, o modelo majoritariamente
reconhecido como "regional" é o das Redes Regionais afiliadas às grandes redes nacionais.
Esta profusão de tipos dificulta a análise da TV regional, que tem a complexidade inata de
um tema social envolvente e envolvido com muitas variáveis. Assim, o regional pode ser o
supranacional ou infranacional, a produção ou a veiculação, a grade ou o conteúdo etc.,
além das variáveis de propriedade. Para esta finalidade, acreditamos em um modelo de
análise que articula a Produção, a Programação e a Exibição dos produtos audiovisuais
como elementos centrais do que pode ser considerado ou não regional para o caso
brasileiro.
A Rede Globo de Televisão tem interesses no assunto. Já houve época em que patrocinou
fortemente iniciativas de regionalização da produção e da programação de TV. Nos dias de
hoje, aparentemente arrefeceu, como veremos a seguir.
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CAPÍTULO 2
TV SEGMENTADA, TV DE MASSA E REGIONALIZAÇÃO

Este capítulo objetiva analisar o pensamento dominante dos "media" enquanto setor
economicamente ativo dos anos 90 no Brasil e no mundo para demonstrar o interesse da
televisão de massa (Rede Globo, principalmente) no fenômeno então chamado
"Regionalização". Visa traçar um paralelo entre Regionalização e Televisão Segmentada;
relação de contraste, na qual o que é real para uma deveria necessariamente deixar de ser
para a outra. Vai opor a regionalização à TV paga, por assinatura, o que deverá ser
ilustrativo do atual momento da televisão de massa brasileira.
Algumas designações têm sido dadas para estas novas modalidades de televisão no Brasil e
no mundo: Televisão Segmentada, Televisão Fordista, Nova Televisão, Televisão por
Assinatura ou TV Paga (Pay TV), que podem significar tipos consideravelmente diferentes
de transmissão televisiva. Trataremos aqui de uma forma genérica da TV por Assinatura e
da segmentação da televisão, que pertencem ao mesmo sistema, muito embora a Televisão
Segmentada possa ter canais massivos (como a transmissão da Rede Globo entre os canais
de cabo) e a televisão por assinatura possa transmitir canais segmentados sem a
necessidade de pagamento (como a Music Television - MTV).
Partiremos, então, do princípio de que a TV Segmentada é basicamente paga e que a TV
por Assinatura é basicamente segmentada - e as trataremos sem distinção. Assim,
gostaríamos de deixar claro que a questão técnica implica em pouca diferença neste
momento, uma vez que nos interessa pensar na TV Segmentada e na TV Paga enquanto
fenômenos sociais relacionados à segmentação da sociedade deste início do Século XXI.
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A AMEAÇA DA TELEVISÃO SEGMENTADA
A Televisão Segmentada data dos anos finais da década de 1970, erigida sobre a
plataforma da TV a cabo norte-americana da década de 1950 e diversificada para outras
tecnologias mais atuais. Segundo BRITTOS (2001), estas tecnologias são:
TV a cabo - é a tecnologia mais difundida no mundo, que transmite, codificadamente ou não, até os
domicílios, por cabos coaxiais ou de fibra ótica, caracterizando-se uma rede híbrida, normalmente.
MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System) - sistema de distribuição de múltiplos canais
usando freqüências elevadas de microondas. De uma antena central, o sinal vai para outra, de 60 cm,
instalada externamente e no alto da residência, chegando ao decodificador.
DTH (direct to home - direto para casa) - tecnologia que transmite diretamente de satélites,
usualmente dotados de banda Ku, até os assinantes, os quais devem dispor de decodificadores e
antenas transmissão direta via satélite (p. 165).

O princípio da segmentação nestes dias do novo milênio se faz presente por seu caráter
inovador; oportuno, face às novas exigências de um sociedade que se torna cada vez mais
complexa. Trata-se de uma nova lógica social e econômica, "pela qual a ampliação do
número de canais faria com que a programação fosse cada vez mais segmentada e
especializada" (RAMOS, 2000, P. 144).
A partir dos anos 80, a televisão segmentada começa a chamar a atenção para o seu de
rápido crescimento e aparente potencial de substituição da televisão de massa. E este é um
ponto que precisa de reflexão. Iniciamos afirmando que não é nosso objetivo advogar o fim
ou não da televisão de massa, mas refletir sobre suas perspectivas futuras, de forma
equilibrada, a partir das evidências que vieram se mostrando ao longo do tempo.
Todos os observadores atentos da televisão em todo o mundo perceberam o fenômeno, que
começou na década de 80 e se mostrou incontrolável no início da década de 90 (ver tabela
com audiência das três grandes redes nos EUA). DIZARD (1998) já discutia este sobedesce em "A Nova Mídia", dizendo:
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Julho de 1995 foi um mês ruim para as três grandes redes de televisão americanas - NBC, ABC e
CBS. Pela primeira vez desde que começaram a bater recordes sobre o tema, suas audiências
combinadas no horário nobre caíram abaixo de 50%. Foi um terrível choque para um negócio que
atraiu espectadores em mais de 90% dos domicílios americanos a cada noite por várias décadas. Foi
também um sinal inequívoco de que o papel da televisão como o meio de comunicação de maior
sucesso na era moderna vem sendo transformado (p. 17).

Três Grandes - CBS, NBC, ABC
ano
1979
1981
1983
1985
1987
1988
1990

audiência
91%
85%
81%
77%
76%
70%
Menos de 60%
Tabela 4 - fonte: HOINEFF (1991, p.40).

Diz ainda que a televisão a cabo é a principal beneficiária da migração em massa do
público das emissoras de TV tradicionais e cita Scott Sassa, executivo de serviços de cabo,
que afirma categoricamente:
É como abrir a caixa de Pandora. As redes (de televisão) começaram a ser devoradas pelas estações
independentes. Então, surgiu a primeira grande onda de canais a cabo. Agora vem a segunda onda.
O público tem de vir de algum lugar. Audiência é um jogo de soma zero. É arrogância acreditar que
temos e sempre teremos um púbico deste tamanho (DIZARD, 1998. p.48).

Jogo de "soma zero" é parte de uma teoria econômica do início do Século XX denominada
"teoria dos jogos", abordagem matemática para conflitos de interesses que ensina que, em
determinadas situações de normalidade, uma parte não pode obter ganhos sem que outro
tenha perda equivalente. Eis que assim funciona a audiência; de forma equânime ao
princípio da participação de mercado, em que para uma firma ganhar, uma outra tem que
perder parcela de mercado.
DIZARD (op. cit.) analisa ainda um relatório sobre a indústria da televisão realizado em
1991 pela equipe de pesquisas da Comissão Federal de Comunicações (FCC) que estimava
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em tom sombrio que "a média de público das redes no horário nobre poderia cair a 15% do
público potencial até o final da década - uma queda fragorosa em relação aos 60% de então
e aos 90% de meados dos anos 80" (p. 31).
RAMOS (2000) vai pelo mesmo caminho, para quem
Do começo até meados da década de 80, a TV a Cabo, nos Estados Unidos, conquistou cerca de
35% da audiência das três grandes redes de TV aberta (ABC, CBS e NBC). [...] O mercado norteamericano de TV a Cabo conta com cerca de 65 milhões de assinantes, com uma penetração de
pouco mais de 66% dos domicílios com TV, estando 97% destes já cabeados, ou seja, com infraestrutura de cabos disponível em sua casa (P.142;143).

Segundo ele, "a receita, em 1997, da indústria de TV a Cabo, chegou a quase US$ 25
bilhões. Isto significa que os norte-americanos gastaram naquele ano cerca de US$ 21
bilhões em assinaturas de TV a Cabo, sendo a publicidade responsável pelos quase US$ 4
bilhões restantes" (p. 144). Para se ter uma idéia deste volume, o total de investimentos em
mídia no mercado publicitário brasileiro totalizou, em 2003, R$ 10,8 bilhões6
(aproximadamente US$ 3,8 bilhões), já contabilizados TV de massa, TV segmentada,
revista, jornal, rádio e outdoor. Ou seja, só a TV segmentada nos EUA arrecadou, em
1997, pouco mais do que todo o faturamento anual da publicidade brasileira.
O norte-americano Jerry Dominus, vice-presidente de marketing e vendas da
Cabletelevision Advertising Bureau, foi um dos palestrantes do "workshop" promovido
pela ABTA em setembro de 2002, na cidade de São Paulo. Na ocasião fez a afirmação que
ficou publicada na Revista Meio e Mensagem, em matéria intitulada "TV paga faz
balanço":
A TV por assinatura é a base do entretenimento no mercado dos Estados Unidos. Os consumidores
locais deixam US$ 8,4 bilhões nas bilheterias dos cinemas [...] e gastam US$ 32 bilhões para receber
serviços da TV paga. [...] A força dos serviços a cabo é que motiva o espectador a assistir à
televisão. O crescimento da publicidade é mais intenso que na TV aberta.

6

Fonte: Projeto Intermeios. Revista Meio e Mensagem n.º 1002, de 05/04/2004, p. 30.
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MURDOCK & GOLDING (1974) afirmavam, já na década de 70, que as mudanças nos
MCM não podem ser consideradas em separado das mudanças maiores da economia, e
suas análises "requerem uma perspectiva histórica que situe as mudanças dos meios
massivos dentro do contexto geral da industrialização" (p. 206, tradução nossa).
O que nos interessa aqui analisar não é se a televisão vai ou não acabar. Este nos parece
um debate estéril - até porque, quando surge, tem sempre alguém a dizer que é uma
incoerência histórica, uma vez que o rádio não fez exterminar o jornal e nem a televisão, o
rádio. Só que a história moderna é a história da existência das massas, da transformação da
vida civil em individualidade. HABERMAS (1984) analisou o assunto com profundidade,
afirmando que "desaparecendo o momento da distância, constitutivo da esfera pública, se
os membros dela ficam ombro a ombro, então o público se transforma em massa" (p. 188).
Se a sociedade moderna é uma sociedade de massas e, como podemos constatar,
historicamente os meios de comunicação têm se alternado do jornal para o rádio e do rádio
para a televisão, o que temos, em última instância, é a substituição de uma tecnologia da
comunicação por uma outra capaz de obter maior alcance social. Se tal admitido como
verdadeiro, verificamos que o meio preterido por um outro mais massivo é sempre lançado
à condição de segmentado.

Figura 2 - Comunicação "um para vários" pontos
Assim se deu com o jornal no início do Século XX, superado em sua potência de
transmissão de mensagens pelo rádio. Sendo capaz de se dirigir à população letrada, o
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jornal cumpriu a sua função de inaugurar, juntamente com a modernidade, a comunicação
de um para vários pontos em escala industrial. 7 O rádio surge com uma capacidade de
operar de um para vários pontos (ver figura 1) de forma muito mais abrangente, atingindo a
população iletrada com seu recurso auditivo e lançando o jornal em uma posição
segmentada, como se sabe atualmente, nas classes de renda mais altas, com maior
capacidade de leitura e compreensão de textos.
Da mesma forma, a televisão supera o rádio neste ponto, a saber, a sua capacidade de
conjugar o recurso auditivo com o visual, empurrando o rádio a à condição de segmentado.
Se concordamos com este raciocínio, chegamos às chaves do interesse desta discussão:
chave 1: historicamente o que propicia os avanços nos meios de comunicação são
as tecnologias e
chave 2: uma nova tecnologia da comunicação que chega com maior potencial
massivo lança a tecnologia anterior em uma condição de segmentação.
Então, cabe neste momento perguntar: 1) qual é a atual tecnologia massiva que
supostamente irá substituir a televisão? A internet é um meio massivo? Indo além, vale
perguntar se a internet é um meio de comunicação ou um ambiente que abriga
diversificados meios?, e 2) a segmentação da televisão não é exatamente a TV segmentada,
por assinatura? Se verdade, não é razoável imaginar que a TV de massa deve dar lugar à
TV segmentada, da mesma forma que o rádio segmentado por faixa de idade e classe social
substituiu o rádio de massa dos anos 1940 após a consolidação da televisão? Se tudo isto

7

Aqui vale apontar que não se encontram analisados os produtos da chamada "indústria cultural", mas
somente os meios que se tornaram massivos e referenciais, em termos de 1. alcance social e 2. importância
por sua capacidade de transmissão de informação e entretenimento.
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fizer sentido, talvez a humanidade esteja pela primeira vez diante de uma grande quebra de
paradigma na lógica das comunicações da sociedade ocidental moderna.

A TV SEGMENTADA E A REDE GLOBO
Em entrevista à revista IstoÉ de 3 de dezembro de 1997, o ex-superintendente de operações
da Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, respondeu assim à pergunta "você
acha válido que se recorra ao popularesco para garantir audiência?"
Boni – Quem fizer a opção pelo popularesco, pela audiência fácil, vai perder a oportunidade de
competir no futuro com a televisão por assinatura. Por isso, a Rede Globo prefere um padrão de
qualidade. Não adianta fazer agora uma programação de má qualidade e perder pontos no futuro8.

A relação entre TV de massa e TV segmentada é logicamente demonstrável. Diversos
depoimentos da época dão conta da forma como a audiência de uma viria da outra.
Albérico Souza CRUZ (1997), ex-diretor de jornalismo da Rede Globo, disse em entrevista
à revista Imprensa que
A queda de audiência da TV aberta é inevitável diante das mudanças que estão ocorrendo no Brasil.
[...] É impossível manter os 80% de audiência que a Globo tinha até pouco tempo atrás. Não é a
Globo que está caindo: é a TV aberta como um todo. E isso quando a TV a cabo ainda representa só
2% de audiência nos grandes centros e ainda não chegou no interior (p. 45).

JAMBEIRO (2001) afirma que "o Brasil foi um dos últimos países da América Latina a ter
serviços de TV por assinatura" (p. 119), mas raramente os cidadãos brasileiros são
colocados frente a um questionamento sobre o fato, freqüentemente atribuído às lutas
sociais pela democratização das comunicações9. Mesmo quando surge, a pergunta fica sem

8

CONTREIRAS, Hélio. Fora do ar. Revista Isto É, 3 de dezembro de 1997. Disponível em
<http://www.zaz.com.br/istoe/cultura/147036.chtm> . Retirado da internet em 21/06/2004.
9

Os autores ligados ao controle social dos MCM brasileiros são unânimes em afirmar e reafirmar a
importância do grupo denominado Frente Nacional para a Democratização das Comunicações (FNDC),
liderado por nomes como Daniel Hertz e Murilo César Ramos, na legislação da TV a cabo nacional. Porém,
eventualmente, pode-se atribuir o atraso na regulamentação a uma suposta objeção deste. Isto pode ser
parcialmente verdadeiro, mas cabe reconhecer que deveria haver, então, fatores de ordem econômica a
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resposta. Na reportagem "Vênus Endividada", da revista Carta Capital de 06 de Novembro
de 2002

10

, o articulista Maurício Dias diz que "surgiu uma contradição comercial nos

negócios. Para alcançar a meta de 10 milhões de assinaturas para a Net era preciso
popularizar os planos. Mas isso implicaria morder um pedaço do bolo [da TV aberta] que a
Globo controla".
Nestor AMAZONAS, importante executivo brasileiro da área de publicações, em debate
com acadêmicos de universidade privada do Nordeste afirmou que "a Rede Globo
acreditou que a audiência iria migrar da TV aberta para o cabo em poucos anos". Segundo
ele, foram as Organizações Globo as responsáveis pelo atraso da legislação da TV paga no
país, como forma de preservar os negócios da Rede de sua eminente ameaça ambiental11.
Sobre este potencial arrebatador da TV segmentada, RAMOS (op. cit.) dizia que
há um potencial estimado de 7 milhões de assinantes em dez anos no mercado brasileiro de TV por
Assinatura, contra os cerca de 400 mil assinantes atuais. E, segundo cálculos da Associação
Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), em 1995 seriam investidos US$ 250 milhões apenas pelas
empresas já em operação no mercado de TV por Assinatura. (p. 165).

influenciar o ministro Antônio Carlos Magalhães, que já era, à época, proprietário (em família) da principal
emissora de televisão afiliada da Rede Globo na Bahia.
10

06 de Novembro de 2002 - Ano IX - Número 214. Retirado da internet em 10 de junho de 2004.
Disponível em
http://cartacapital.terra.com.br/site/exibe_materia.php?id_materia=232&PHPSESSID=beef766f47c8a7457f7
6143ea771dcc3
11

Nestor Amazonas era, à época, executivo do Grupo Abril Editorial. Tal afirmação se deu durante debate
realizado na Universidade Tiradentes, em Aracaju, em 02/10/2001, promovido pelo autor deste trabalho.
Como se sabe, a Lei do Cabo foi promulgada em 1995, durante a gestão do Ministro Sérgio Motta no
Ministério das Comunicações. Segundo o palestrante, o anterior ministro Antônio Carlos Magalhães (que tem
a propriedade da principal afiliada baiana da Rede Globo em sua família desde 1987) esteve, durante seu
período à frente do Ministério, incumbido pela Rede Globo de não permitir que avançasse o processo de
regulamentação da TV a cabo, adiando a sua suposta investida sobre a audiência da TV Globo e de sua rede
afiliada. É importante frisar que o grupo Abril pode ser considerado um dos maiores prejudicados pelo atraso
do desenvolvimento do cabo no Brasil, uma vez que vinha preparando sua entrada no mercado da TV paga
com a TV Abril (TVA) desde o início dos anos 90.
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) chegou a chancelar,
em junho de 1996, o documento AO1/GESET3, entitulado "Televisão por Assinatura", no
qual os autores expõem as taxas de crescimento do setor naqueles anos:
A televisão por assinatura vem registrando taxas de crescimento elevadas nos principais mercados
mundiais. No Brasil, o crescimento mais acelerado foi a partir de 1993, quando se passou de
250.000 assinantes naquele ano para 1,02 milhão no final de 1995, ou seja, uma taxa de crescimento
de 102% ao ano 12.

Assim, o setor dominante do "media business" brasileiro passou a primeira metade da
década de 90 evitando a ameaça da TV segmentada e a segunda metade sonhando com os
enormes lucros que proveriam dela. Um dos relatos dá conta de que "as expectativas do
mercado e das empresas do setor era de um acelerado crescimento no número de assinantes
do serviço. Previa-se para 2001 um mercado de 8 milhões de assinantes"

13

. A Anatel

(Agência Nacional de Telecomunicações) chegou a divulgar previsões de que o país teria
16 milhões de assinaturas em 200414.

CONJUNTURA ECONÔMICA E ESTRUTURA COMUNICACIONAL
Ainda nos anos 90 se fizeram sentir, no Brasil, quedas significativas nos índices de
audiência da Rede Globo de Televisão. Mas talvez esta queda não fosse efetivamente
estrutural, relativa ao conjunto de expedientes de comunicação com os mercados (que têm
características distintas que variam em termos de prazo, custo, foco ou sensações do

12

Os autores do referido documento são Paulo Roberto de S. Melo, Ana Paula F. Gorini e Sérgio E. S. da
Rosa. Disponível em < www.bndes.gov.br/conhecimento/bnset/catv.pdf >. Retirado da internet em
03/10/2004.
13

Ata do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a auditoria no processo de empréstimo no valor de R$ 1
bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) à TV Globo.
14

Folha On Line. 30/01/2001. TV paga volta a crescer depois de 2 anos de crise. DANIEL CASTRO,
colunista da Folha. Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u9810.shl >. Retirado
da internet em 19/09/2004.
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consumidor, como veremos adiante), mas fruto de casualidades; da conjuntura, ou seja, do
conjunto de fatores ambientais que indicam os humores do conjunto dos agentes sócioeconômicos. Destes, destacam-se a capacidade de investimentos (da indústria) e de
consumo (da sociedade), que exercem forte influência na forma como as firmas organizam
os seus planos de crescimento e de intervenção nos mercados concorrenciais.
Afinal, como é que a televisão por assinatura poderia ter um avanço estrutural no ambiente
brasileiro se ela não existia enquanto infra-estrutura? Sabe-se bem que toda a excitação da
TV segmentada nos Estados Unidos, onde teve início, se deveu exatamente pela imensa
disponibilidade de infra-estrutura. Como se pode constatar, ela só se transformou em
negócio 20 anos depois de ter sido criada.
A TV a cabo nos EUA nasceu para resolver um problema técnico de transmissão para
locais inacessíveis aos sinais hertzianos da televisão de massa. Aos poucos se desenvolveu
com canais comunitários e de experimentos de comunicação alternativa (DOWNING,
2002). Depois que uma grande parte da infra-estrutura pronta é que surgiram as primeiras
tentativas de comercialização que se converteram em negócios capazes de oferecer lucro.
Segundo DIZARD (op. cit.),
Houve alguns sucessos, notadamente uma decisão inspirada de 1974 dos administradores seniores
da rede de televisão a cabo Home Box Ofice (HBO). Eles propuseram o uso de satélites para
distribuir filmes de Hollywood e outros produtos de entretenimento a milhares de sistemas a cabo
locais, espalhados por todo o país. No começo, a indústria de sistemas a cabo dependia de uma
tecnologia simples - os cabos coaxiais, instalados em postes telefônicos, que podiam transmitir uma
dúzia ou mais de canais para os lares suburbanos ou de cidades pequenas. Essa tecnologia a cabo já
vinha sendo usada vinte anos antes de a HBO combiná-la com satélites para criar redes continentais
em larga escala. A indústria, rapidamente, se transformou de sistemas locais independentes em
grupos de operadores nacionais a cabo, dominados por umas poucas empresas (p.46).

Nos EUA, o cabeamento do território se deu de forma independente do sistema comercial.
O "business" só fez se apropriar de uma infra-estrutura disponível (que também se
transformou em algo rentável a partir de então). Mas no Brasil o cabo não começou de
forma espontânea. Nasceu como "negócio", e ficou dispendioso começar o cabeamento do
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"ponto zero". Nos EUA, a rede de cabos já estava pronta quando se tornou apta ao lucro.
HOINEFF (1991) lembra ainda que
Em menos de 10 anos, nos Estados Unidos, foram criadas mais de duzentas novas redes por cabo que são alimentadas por literalmente milhares de fornecedores, na sua maioria produtores
independentes (p. 44).

Atualmente, fica difícil imaginar que no Brasil, em tão pouco tempo, algumas empresas
seriam capazes de cabear um país (pobre de recursos) com coaxiais, sendo que a densidade
de telefonia, um invento de mais de 100 anos, é ainda razoavelmente precária. O país tem
em 2004, depois de cumpridas todas as metas de universalização determinadas pela
privatização, uma densidade de telefonia de aproximadamente 1 linha telefônica para cada
4 pessoas (Plano Geral de Metas para a Universalização - PGMU). Pode até parecer
suficiente, para um país que tem uma média de quatro habitantes por domicílio, segundo
dados do IBGE, mas esta densidade não considera as linhas comerciais, as linhas ociosas e
as linhas residenciais duplicadas das classes A e B brasileiras.
Como imaginar que poucas empresas poderiam erguer em poucos anos uma infra-estrutura
que todo um país não conseguiu em mais de 100 anos? Hoje em dia soa como ingenuidade.

A REGIONALIZAÇÃO E A SEGMENTAÇÃO
O termo Regionalização faz parte do discurso da Globo de tempos em tempos. Nos dias
atuais, tem sido no sentido de evitá-la, mas já houve uma época de apoiá-la. Afinal, qual
será o seu interesse na regionalização?
Nestes dias do ano de 2004 ela tem se mostrado intransigente em relação à regionalização
nos moldes apresentados pelo projeto n.º 256/91, da Deputada Jandira Feghali, através das
posições assumidas pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão
(ABERT), defensora de seus interesses (fato notório tornado público por diversas outras
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redes de televisão brasileiras) nas reuniões da Comissão de Regionalização e Qualidade da
Programação do Conselho de Comunicação Social (CCS), órgão do Senado Federal
responsável por emitir parecer ao referido projeto. O mais curioso é que ela já foi a grande
instigadora da regionalização em um tempo em que o tema não chamava a atenção de
muitas pessoas.
Como visto, as expectativas iniciais davam conta de que a ascensão da televisão
segmentada corresponderia, em nível global, à queda das audiências da TV de massa. Aqui
cabe a pergunta: para que serviria a enorme televisão aberta brasileira depois que sua
audiência houvesse migrado para a TV paga?
Se o raciocínio até agora levado adiante estiver correto, esta televisão teria, em poucos
anos, se transformado em "nada"! E para que alguém deseja um "nada"? Pode-se muito
bem tentar, então, transformar este "nada" em "algo". Uma possibilidade seria, na medida
do possível, transferir esta audiência da TV de massa de nível NACIONAL para o nível
REGIONAL. Em bom português, seria tentar fazer com que a proximidade da TV regional
com seus telespectadores conseguisse diminuir a migração para a TV paga, e de alguma
forma não deixando "escapar" esta audiência e mantendo a rede em bons termos. Todos as
emissoras afiliadas têm contratos com as suas redes para compatibilizar os recursos
arrecadados, tanto em nível nacional quanto local: uma parte do que a rede fatura em nível
nacional é distribuído às afiliadas e, por outro lado, uma parte do que as afiliadas fatura é
enviado à rede, que fornece a programação principal. 15 Além disso, a totalidade do "media

15

O jornalista Roberto Appel, em entrevista ao autor do presente, assim se pronunciou: "Eu não sou “expert”
nisso, mas a questão é a seguinte: você tem uma comercialização nacional, centrada basicamente em São
Paulo, onde estão os grandes anunciantes. Depois você tem, na própria grade de programação, os espaços
regionais e locais. O que acontece? A Globo fatura com os grandes anunciantes nacionais que entram para
todo o Brasil [...]. Depois, você tem o comercial estadual e o comercial local. [...] Então, este bolo é dividido,
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business" reconhece a regionalização da televisão como um inevitável fenômeno mundial que vai variar apenas de acordo com as características geo-político-econômicas de cada
região.
Assim, o maior grupo de mídia brasileiro iria, aos poucos, cedendo aos encantos da
"regionalização da produção". Em maio de 2000 ocorreu o Seminário "Para onde vai a TV
aberta?", evento promovido pela RBS, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre, em que a
diretora-geral das Organizações Globo, Marluce Dias da Silva, analisou a televisão do
futuro e as perspectivas da Globo em tal cenário16:
"A televisão do futuro deverá ser capaz de oferecer diferentes conteúdos, sejam de compras ou
entretenimento, atendendo o usuário onde quer que ele esteja”, definiu. Ela observou também que a
regionalização de programação e sua integração com as comunidades continuarão sendo essenciais
para a televisão do futuro. “A tevê tem que ser janela, mas não pode deixar de ser espelho da cultura
nacional” (Revista "Advertising" 17).

A citação abaixo, retirada de um dos poucos trabalhos que investigam a regionalização da
televisão (pelo viés do jornalismo), se tornou referencial por ter como fonte dois
seminários promovidos por associações do setor da mídia enquanto campo econômico.
Empresários do setor de televisão reunidos durante um seminário promovido pelas revistas Tela
Viva e Pay TV em 1997 afirmaram que a regionalização da programação da televisão é o principal
fator de sobrevivência das emissoras do país. A mesma visão foi defendida no 1.º Seminário Tela
Viva/Converge, realizado em São Paulo, no mês de maio de 1998, intitulado o “Timing da
regionalização das TVs brasileiras” (BAZI, 2001, p. 11).

A TV Globo do Rio de Janeiro, cabeça-de-rede da Rede Globo de Televisão, entrou com
processo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 21 de fevereiro de
2003 comunicando o registro da palavra "Regionalização" como marca de sua propriedade,

você tem um “xis”, que você manda para a Globo todo mês, e tem outro “xis” que a Globo manda [...] - em
função do número de telespectadores, de aparelhos televisores, de emissoras etc. e tal” -.
16

Retirado da internet em 14/07/2000. Disponível em <
http://www.adonline.com.br/revista/corpo_especial.htm >.
17

Esta não se trata da legendária revista norte-americana "Advertising Age", mas de uma publicação nacional
de título similar. Retirado da internet em 14/07/2000. Disponível em <
http://www.adonline.com.br/revista/corpo_especial.htm >).

55

conforme nota publicada na edição do jornal Folha de São Paulo de 26 de agosto de 2003 e
comprovante reproduzido em anexo, retirado da página do INPI na internet. Assim que o
fato tornou-se público, a emissora carioca emitiu uma nota esclarecendo que tratava-se da
proposta de um quadro (uma atração) dentro do programa dominical Fantástico, a ser
apresentado pela atriz Regina Casé.
A Folha Online18 publicou entrevista do antropólogo Hermano Viana ao jornalista Daniel
Castro denominada "Globo abre laboratório para produção local", evidência de um
momento em que a Rede Globo parte para um caminho de regionalizar a produção de
conteúdo audiovisual:
Está em gestação desde agosto, na TV Globo, o primeiro projeto de nacionalização da ainda
incipiente programação regional brasileira, que tende a se fortalecer com a provável aprovação, no
Congresso Nacional, de lei que cria cota para programas locais nas emissoras de todo o país. [...]
Orientadas por Guel Arraes (diretor de núcleo da TV Globo), pela apresentadora Regina Casé e pelo
antropólogo Hermano Vianna, equipes de mais de uma centena de exibidoras da Globo em todo o
país já discutem idéias que devem aparecer na tela em abril, na hipótese mais provável, em um novo
programa em rede nacional, às quartas, após o futebol. [...]
Folha - Como é o novo programa?
Hermano Vianna - É bom deixar claro que não é só um projeto de um programa para 2003. É bem
mais amplo, bem mais ambicioso.
Folha - O de regionalização?
Vianna - Sim. É de criar equipes em todos os lugares, ter uma rede de colaboração de criação que
seja capaz de alimentar a grade da Globo como um todo, de oferecer reportagens ou idéias para
todos os programas.

Como apresentado no Capítulo 1, o jornalista Roberto Appel falou sobre a regionalização.
Segundo ele, a Globo sempre deixou a critério das suas afiliadas a ampliação da
regionalização da produção local. Mas além das propostas relacionadas à regionalização da
produção, a rede carioca já vem desenvolvendo ações de regionalização da
comercialização. Ela apresenta, anualmente, a chamada Feira de Eventos e Projetos

18

Folha Ilustrada de 04 de dezembro de 2002.
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Regionais (desde 1997, sempre por volta do mês de agosto, em São Paulo), em que
incentiva as suas afiliadas a produzir eventos/produtos televisivos regionais que sirvam
tanto para movimentar o mercado local quanto para serem veiculados em rede nacional de
telejornalismo. Estes eventos têm a função de agitar as economias regionais e promover
vendas de espaço (televisivo) local. Um bom exemplo é o carnaval de Salvador, que
envolve patrocinadores nacionais. Outros são os programas temáticos sobre as festas
juninas do Nordeste, as micaretas por todo o país e os eventos esportivos, como futebol de
areia e maratonas.
O que a Rede Globo tem feito (bem como o SBT, de forma mais tímida) é criar eventos
midiáticos regionais que se prestem a este tipo de negociação, que supostamente seriam do
interesse do cliente/anunciante. Para as firmas anunciantes da publicidade, estas
informações, geralmente pulverizadas, passaram a ser disponibilizadas nas Feiras de
Produtos Regionais, criadas e promovidas anualmente pela Globo para levar eventos
regionais promovidos pelas suas afiliadas até os grandes anunciantes, geralmente
localizados no Estado de São Paulo ou na Região Sudeste do país. A Revista About,
especializada em publicidade e mídia, em edição especial sobre a 5ª Feira de Produtos
Regionais da Rede Globo 19 informava que
Há cinco anos, os executivos que integram a Superintendência Comercial da Rede Globo comandada por Octávio Florisbal - decidiram encarar um novo desafio: aproximar os profissionais
que atuam em São Paulo dos diversos "países" que formam este grande Brasil, facilitando o
processo de regionalização dos investimentos publicitários, reivindicado por boa parte dos grandes
anunciantes do país (TRAJANO, op. cit. p. 4).

O princípio que orienta tal lógica é que, para o anunciante, haveria interesse em destinar
parte dos investimentos para um evento popular personalizado, com características
culturais determinadas, relacionado à emoção e à subjetividade dos consumidores, ao invés
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de priorizar os tradicionais anúncios de 30 segundos, que têm características
despersonalizadas em relação aos consumidores/ audiência (esta forma de ação será melhor
detalhada ainda neste trabalho no Capítulo 4).
Sobre o assunto, nos falou o Jornalista Roberto Appel:
Muitas vezes - como num carnaval, que entra a Brahma, um patrocinador nacional - você tem que
negociar com a Globo para que isso seja viabilizado. [...] Às vezes acontece como o carnaval esse
ano, que já foi um carnaval em parceria com a Globo, que está se aliando. No Festival de Verão que
passou, houve uma aliança com a Globo, que exibiu o “Fest Verão” logo depois do Jornal da Globo,
em rede nacional. [...] É bom para a Bahia que você saia a nível nacional e bom também para a Rede
Bahia, que fatura um pouquinho. E bom para a Globo que tem um novo produto.

Significativa desta perspectiva é discussão relativa às guerras de audiência das emissoras
que fazem uso de argumentos apelativos, de baixa qualidade, tão comuns nos anos finais
da década de 9020. Em entrevista, o superintendente comercial, Octávio Florisbal dava o
tom do assunto regionalização sob a perspectiva do maior grupo de mídia do país. Sob o
título de "Vítima da Globalização?", o executivo da Globo aparece preocupado com a
cultura brasileira em relação à globalização, pela entrada de competidores estrangeiros,
técnica utilizada renovadamente pela emissora carioca para afastar a concorrência de seus
domínios. Ao ser questionado "como o meio TV pretende atrair mais anunciantes em um
ano conservador [2002]? Quais são as tendências?", ele responde, entre outras coisas, que a
regionalização é uma estratégia central.
[...] As redes de televisão terão de fazer um trabalho bastante técnico de convencimento mostrando
seus diferenciais, a eficiência e eficácia da sua grade de programação, dos mercados regionais, criar
projetos de comunicação e pacotes que atendam às necessidades dos anunciantes (p. 18).

Na mesma edição especial de Meio e Mensagem, a extensa reportagem de nome "Conceito
antigo, tendência atual", discute o conceito de "quebra de sinal", ou seja, a interrupção do
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Revista About Mídia Especial. Ano III-Especial - 17 de Setembro de 2001.

20

Edição especial da Revista Meio e Mensagem de 16 de abril de 2001 sobre televisão aberta. Tema de capa:
QUALIDADE X AUDIÊNCIA.
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sinal "net" (como é chamada a programação nacional das redes) para a exibição do sinal
local das afiliadas:
Para explicar como a regionalização é uma tendência irreversível tanto da economia quanto da
publicidade, o superintendente comercial da Rede Globo, Octávio Florisbal, apoiado em dados do
IBGE, Ibope e Nielsen, cita que o consumo de produtos, serviços e bens duráveis, dependendo do
setor e da categoria, é 70% maior nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste do que no eixo
Rio-São Paulo. "O crescimento desses mercados atrai tanto os anunciantes nacionais, interessados
em investir por região, quanto os locais e regionais", diz Florisbal (DONATELLI, op. cit., p. 20).

Como veremos adiante, a perspectiva da regionalização do "espaço" comercial se tornará
central na visão da Globo, em detrimento da regionalização da produção de conteúdo
audiovisual, especialmente da ficção televisiva.

DÍVIDAS, CULTURA E REGIONALIZAÇÃO
A Rede Globo tem usando casuisticamente o discurso da cultura brasileira e vem tratando
de temas de grande relevância nacional com as balizas dos seus próprios interesses
econômicos. Como revela a reportagem da revista Carta Capital, ela passou por dois
momentos distintos: o primeiro, quando desejou a regionalização e receou a ameaça da
concorrência estrangeira, uma vez que seu grande trunfo sempre esteve na produção de
conteúdo televisivo. Assim ficou registrado na edição n.º 279 de 25 de fevereiro de 2004:
Em 2000, diversos grupos de comunicação (N. A.: entre eles não estava a Globo) queriam a
possibilidade de abrir o capital de suas empresas aos recursos externos. Para isso, precisavam de
uma mudança constitucional, que quase saiu. Mas alguém fez ventilar, no dia da votação em
primeiro turno na Câmera, a hipótese de que se isso acontecesse, estaria escancarada a porta para
que grupos de mídia externos aniquilassem a "nossa cultura". E a mudança constitucional, naquele
momento, foi para a gaveta (p. 26).

Em um segundo momento, entre os anos de 2002 e 2003, a Globo já não queria mais a
regionalização da sua produção. Sua crise financeira irrompeu simultaneamente à
estagnação do projeto brasileiro de TV a cabo.
[...] a crise financeira generalizada se abateu sobre os grupos de mídia, especialmente sobre todo o
Grupo Globo, com uma conta de quase US$ 1,5 bilhão para pagar. Aquele projeto, o engavetado, de
mudança constitucional para que os grupos de comunicação pudessem ter capital estrangeiro, passou
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a ser importante. O problema é que a bandeira do conteúdo nacional já tinha sido utilizada ali, mas
contra a idéia. Restou, então, colocar na constituição restrições para que a abertura pretendida não
implicasse riscos ao conteúdo brasileiro (p. 27)21.

A revista Meio e mensagem, em matéria dedicada ao Maximídia 2001, assim comentou a
participação do superintendente comercial da Globo, Octávio Florisbal:
Numa afirmação até certo ponto surpreendente - visto que no mercado sempre se comentou que a
Globo é contrária à abertura da mídia nacional ao capital estrangeiro - Florisbal defendeu a votação
da emenda constitucional que abre em parte o setor a investidores internacionais. "Se apoiamos o
capital estrangeiro nas empresas de telecomunicações, não há porque não permitir que ele faça parte
do nosso negócio, mas com salvaguardas para proteger o conteúdo nacional", afirmou (MM On
Line) 22.

Os números da TV a cabo do ano de 2002 (anunciados somente em 2003) foram muito
ruins. Segundo a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), o ano
"revelou-se extremamente difícil". Sua mensagem tenta demonstrar otimismo quando fala
que "apesar da crise de mercado, a TV por Assinatura saiu-se bem, devendo manter a base
agregada de assinantes, atingindo de cerca de 3,5 milhões de lares e um público de
aproximadamente 12,4 milhões de pessoas"23. Ora, para quem esperava neste momento
estar crescendo a taxas extraordinárias, a expressão "devendo manter a base agregada de
assinantes" configura um absoluto retrocesso. Segundo a Folha Ilustrada:
Apesar do crescimento, os números ainda são frustrantes. O setor previa, em 97, que teria cerca de
10 milhões de assinantes em 2000. A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) chegou a
divulgar previsões de que o país teria 16 milhões de assinaturas em 2004. Neste ano, o cenário é
otimista: prevê um crescimento entre 10% e 15%, chegando a no máximo 3,9 milhões de
assinantes24.
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POSSEBON, Samuel. Operação blindagem: o que há por trás do discurso da Rede Globo em defesa da
cultura nacional (reportagem). Revista Carta Capital, Ano X, n.º 279, 25 de fevereiro de 2004.
22

2002 será ano de recuperação. Reportagem de Eliane Pereira e Renata Batochio sobre o painel
"Comunicação 2002 - Para Onde Caminha o Negócio?", veiculado em Meio e Mensagem Especial sobre o
Maxi Mídia 2001.
23

Mídia Fatos - 2002 / 2003 on line . Disponível em http://abta.com.br/publicacoes/midiafatos2002_03.php .
Retirado da internet em 27 de março de 2004.
24

Folha On Line. 30/01/2001. TV paga volta a crescer depois de 2 anos de crise. DANIEL CASTRO,
colunista da Folha. Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u9810.shl >. Retirado
da internet em 19/09/2004.
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Muito embora não se possa afirmar explicitamente, não é descabido deduzir, até este
ponto, que o enorme endividamento das Organizações Globo tenha aqui suas origens.
Trataremos de deixar isto mais claro. Fato é que se acreditou que a TV segmentada tiraria a
audiência da Rede Globo em poucos anos, o que supostamente provocou, em meados dos
anos 90 (quando da regulamentação da TV a cabo), a busca por capital que financiasse a
TV segmentada. O projeto foi sendo executado até que, por volta do ano 2002, os prazos
de pagamento das dívidas começaram a vencer e os números de faturamento da TV paga
eram cada vez mais singelos.
Logicamente esta análise não esgota o tema. Ocorreram à época várias ações sucedâneas e
simultâneas, como a associação à NEC (indústria japonesa de equipamentos de
telecomunicações), os investimentos em Internet e a participação na privatização do
sistema Telebrás (no Brasil, historicamente, a participação em privatizações se paga com
"moeda podre"), como demonstram numerosos relatos.
Mas é razoável apontar o projeto de TV a cabo como a fonte do endividamento externo,
em dólares norte-americanos. O histórico realizado pelo Tribunal de Contas da União
(TCU)25 e registrado em ata estabelece isto com nitidez (ver anexo): durante todo o ano de
2002, alguns setores da imprensa brasileira noticiaram o processo de empréstimo de capital
("dinheiro novo") da Globo - mais especificamente, da Net Serviços de Comunicação S/A,
nova denominação para a Globo Cabo S/A - junto ao BNDES. Por ter gerado muitos
protestos, a operação foi acompanhada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) que
emitiu parecer favorável ao BNDES e ao auxílio financeiro no valor de R$ 1 bilhão.

25

Ata n.º 37, de 09 de outubro de 2002 (Sessão Ordinária do Plenário). Anexo I. Disponível em
http://www.tcu.gov.br/SA/Rol%20de%20Atas/Download/Atas%202002/Plenario/ATA_PL_37_de-09-102002.pdf .
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Além de tudo, como se pode cabear centenas de cidades ao mesmo tempo e ainda criar
vários canais segmentados de alta qualidade sem grandes investimentos? Quanto à internet,
é provável que tenha havido endividamento, mas pequeno, se comparado aos custos de um
cabeamento grandioso de regiões inteiras, como ocorreu nos estados de São Paulo e Rio de
Janeiro, principalmente.
Quando em 2002 foi sancionada a emenda constitucional que passou a permitir aos
veículos de comunicação serem controlados por pessoas jurídicas, as Organizações Globo
imediatamente anunciaram a criação da Globo S/A, holding congregadora das empresas de
mídia da família Marinho "cujo embrião é a atual Globopar"26. A reestruturação
organizacional que criou tal configuração foi assim descrita pela mesma edição revista:
Em comunicado oficial, a Globo informou em junho de 2002 que a criação da 'holding' "significa
uma evolução natural do processo de organização das empresas Globo, cujo último evento relevante
ocorreu em novembro de 1998". Na ocasião, foram criadas as três atuais unidades de negócio Televisão e Entretenimento; Mídia Impressa e Rádio; Telecomunicações e Distribuição - apoiadas
pela Globopar, até agora o braço financeiro das Organizações Globo (Revista Meio e Mensagem, 24
de junho de 2002).

O organograma a seguir, disponibilizado pela própria Globo, demonstra que, de todas, a
parte endividada é a própria Globopar, braço que organiza as novas mídias das
Organizações, que por sua vez tem como garantidora a TV Globo27. A Globopar teria
recebido os empréstimos e oferecido como garantia a TV Globo, outro importante braço do
organograma que, segundo se poderia pensar em meados da década de 90, não viria a valer
muita coisa nos anos "Hi Tec" do novo milênio, quando a TV paga estaria com mais de 10
milhões de assinantes e um faturamento publicitário polpudo. Assim, regionalizar a
programação da Rede Globo não seria mais um problema.

26

Revista Meio e Mensagem, Edição: n.º 1014 - 24 de junho de 2002.

27

Fonte: Globopar (documento digital). Retirado da internet em 08/06/2003. Disponível em
http://globopar.globo.com/english/presentation/presenta_files/GP_IR_Presentation_4Q2001BR.ppt.
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Figura 2 - Fonte: Globopar

A ata do TCU trouxe um histórico do endividamento da Globo que informava que
A Globo Cabo cometeu equívocos na sua política expansionista (tomando 43% do mercado) ao deter
o controle direto e indireto de 32 empresas controladas, fazer uma coligação com a Net Brasil e o
compartilhamento de controle com a TV Cabo Jundiaí. O Capital social das empresas diretamente
controladas era de R$ 792 milhões em 31/12/2001. Entretanto, nessa mesma data, nove delas
apresentaram Patrimônio Líquido negativo de cerca de R$ 555 milhões, ensejando provisões para
cobertura desses PL´s que, somadas a outras transações entre as partes relacionadas, redundaram
num resultado líquido negativo de R$ 484 milhões no último exercício social (p. 28).

CONCLUSÕES
Nossa intenção aqui tem sido analisar a estruturação das comunicações no Brasil a partir da
regulamentação da TV segmentada em 1995, buscando uma explicação para os atuais
acontecimentos que envolvem a televisão brasileira e todo o setor do audiovisual no tema
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da regionalização da produção de produtos televisivos. Como pode-se constatar, a televisão
segmentada opõe-se à regionalização na medida em que aquela faria desta um subproduto
seu. A regionalização aparece, assim, não como escolha, mas como falta de opção para um
sistema que, segundo se pensava, estaria fadado a desaparecer.
Concluímos este capítulo empenhando nossa proposta de que a transformação tardia da TV
a cabo como negócio no Brasil pode ter sido gerador de desestabilidade no modelo de
televisão por assinatura, especialmente no que diz respeito à enorme dívida com a qual têm
se debatido tanto as Organizações Globo quanto o Grupo Abril. É claro que a grave crise
internacional do capitalismo desde a década de 80 tem afetado, também, as outras redes
nacionais, como o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Rede Bandeirantes e Rede
Record. Mas parece bastante claro que as corporações mais endividadas são exatamente as
que apostaram alto na TV a cabo.
SBT, Bandeirantes e Record foram os concorrentes mais revoltosos à época do
megaempréstimo na primeira metade do ano de 2004 (que ficou conhecido como "PróMídia"), quando as Organizações Globo pediam ao BNDES recursos para saldar dívidas. O
trio queria dinheiro para investir em novas tecnologias que permitissem estar preparados
para a chegada da TV digital. Não foi também por outro motivo que estas redes são
exatamente as que romperam com a ABERT e fundaram uma nova associação,
denunciando a unilateralidade com que esta associação de radiodifusores vinha tratando os
assuntos de interesse da Globo, fato amplamente divulgado na imprensa especializada.
A falta de uma infra-estrutura, como ocorreu nos EUA, que permitisse a implantação da
TV a cabo de forma espontânea, aumentaram os riscos de equívocos quanto ao seu
potencial de crescimento. Se a TV a cabo, que foi a primeira e mais importante
manifestação da TV paga no mundo, tivesse surgido de forma espontânea no Brasil (como
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surgiu nos EUA e na Argentina, bem como em diversas partes do mundo), como operação
comunitária, no nível local, o panorama atual poderia ser outro.
Enfim, regionalização e segmentação da TV brasileira, enquanto processos econômicos
vislumbrados pela Rede Globo, foram introduzidos de forma apressada e representaram um
fracasso, do qual o grupo tenta hoje se recuperar. Percebendo que a audiência ainda vai
demorar a migrar para o cabo, a Globo tratou de adiar a regionalização e de capitalizar o
seu braço de TV aberta para continuar a ser lucrativo e permitir o enfrentamento dos novos
tempos, diferentes do panorama imaginado há poucos anos.
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CAPÍTULO 3
PUBLICIDADE E CONTEMPORANEIDADE

Como se sabe, a publicidade comercial é a financiadora da televisão brasileira, modelo
implantado para o rádio pelo primeiro governo de Getúlio Vargas nos anos 30 e
posteriormente herdado pela TV. No presente capítulo, será levada a efeito uma discussão
teórica sobre a publicidade abrangendo, além de sua caracterização geral, sua relação com
a economia e com os rumos sócio-político-econômicos do Brasil contemporâneo.
A palavra Publicidade tem mais de um único significado, dos quais reconhecemos
essencialmente três e nos dedicaremos diligentemente a somente dois: um primeiro,
fundante da própria noção de público, relacionado à sua origem na “esfera pública”
moderna, como celebrizada por HABERMAS (1984) em Mudança Estrutural na Esfera
Pública. Neste sentido, analisa a formação da esfera pública histórica burguesa e de suas
formas de tornar públicos os assuntos de seus interesses. A este ponto, nos dedicaremos de
forma pormenorizada. O segundo diz respeito ao então nascente sistema social de relações
de troca, comumente chamado de mercado, pressupondo um novo contrato: entre uma
nova classe de privados, composta pelos produtores burgueses a partir do Século XVIII, e
uma outra nova classe de consumidores dos produtos a partir de então disponibilizados.
Um terceiro, que não fará parte de nossa análise, é a tentativa política deliberada de
intervenção no sistema de opinião pública através da divulgação de informações de
interesse próprio do emissor da mensagem. Esta se baseia na transformação, denunciada
pelo mesmo Habermas, de um público formador para um público consumidor de opinião e
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de cultura; um "inchaço" do conceito de opinião pública, do qual Wilson GOMES (s.d.) se
refere como sendo contemporaneamente a fonte de uma certa “opinião publicada”.
Nossa intento é, através da análise do texto seminal de HABERMAS, demonstrar como
tanto a noção de "mercado" quando a chamada publicidade comercial são produtos da
modernidade, precipitados pela separação do ambiente social moderno em Esfera Pública e
Esfera Privada para, depois, inserir a publicidade no ambiente sócio-econômico dos novos
dias do Século XXI.

DA IDADE MÉDIA À ESFERA PÚBLICA
A esfera pública burguesa foi parte da movimentação que se deu a partir da Alta Idade
Média, que alguns autores (inclusive Habermas) localizam no Século XIII, em que os
transportes e o desenvolvimento de uma classe de negociantes do comércio começam a
criar condições para sua ampliação em direção a terras afastadas do centro ocidental
europeu. Os mercadores de então fazem fortuna explorando e vendendo seus artigos para
locais distantes, possibilitando, pela primeira vez na história da humanidade, acumulação
de capital nas mãos de uma classe de privados, fato que vai caracterizar, alguns séculos
depois, o que se convencionou chamar de “modernidade”. Este caminho até a modernidade
(e o que vem depois dela) é que vai ser o centro do interesse de Habermas.
A Idade Moderna é reconhecida como o período da história do mundo ocidental contado a
partir do Século XV e marcado pela queda de Constantinopla, pela ascensão de uma classe
burguesa detentora de poder econômico e por um renascimento artístico decorrente desta
ascensão. Sua gênese é a história do capitalismo como o conhecemos hoje, que vai se
consolidar em um momento posterior, pontuado pela Revolução Francesa e pelos
desenvolvimentos tecnológicos da e para a Indústria. Esta classe burguesa, detentora de
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poder econômico, vai exigir revigorada importância no seio do poder político absolutista,
então compartilhado entre nobreza e Igreja Católica. Esta transição e a forma como se
conduz em direção à conquista de poder político é fundante do que vai se chamar de
“esfera pública” e, conseqüentemente, da "Publicidade".
A noção de "público" é determinante para a compreensão do termo "publicidade". Ao final
do século XVIII, o termo inglês publicity é emprestado do francês publicité" (p. 41).
Habermas afirma que "o que é submetido ao julgamento do público ganha 'publicidade'".
O termo aponta, desta forma, para o ato de tornar algo "público", e foi usado pela primeira
vez por volta do Século XVI para designar uma estreante configuração social, carregada de
valores como liberdade, autonomia e autoridade. Para Habermas, à prática do segredo de
Estado será mais tarde contraposto o princípio da “publicidade” (p. 69). Ele combina as
idéias de público em contraste com secreto e privado afirmando que a esfera pública
burguesa "desenvolveu-se contra a política do segredo de Estado praticada pela autoridade
principesca no contexto do raciocínio público das pessoas privadas" (p. 71). Em oposição
ao segredo do Estado monárquico absolutista, surge a "publicidade" do ascendente estado
liberal burguês.
A natureza do que é "público" se relaciona com uma grande quantidade de aspectos
práticos conhecidos. Inicialmente significa duas coisas que vão se desmembrar em outras
mais: 1) "Público" como o oposto do que é "Privado" e 2) "Público" como o oposto do que
é "Secreto". Ambos os casos vão permitir alguns desdobramentos.
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"Público" como o oposto do que é "Privado" pode significar :
1. o que é relativo ao Estado [o poder público] ou de propriedade do Estado
[os prédios públicos],
2. o que é relativo à população [a opinião pública ou do público] ou de
propriedade da população [praça pública],
3. o que é de interesse da população ou o que se faz em nome da população
[as ações ou discursos públicos, em geral, de autoria do Estado ou de ONGs].
"Público" como o oposto do que é "Secreto" pode significar :
a) o que é notório / não é desconhecido [o telejornal tornou o assunto público],
b) o que é franqueado a todos [o evento é público].
Tabela 4 - Público/Privado/Secreto
As transformações por que passa o mundo estão relacionadas com o surgimento da
acumulação capitalista e com o germe das liberdades individuais, processo iniciado ao fim
da Idade Média e consolidado ilustrativamente na Revolução Francesa, sob o slogan
"liberdade, igualdade e fraternidade". Assim, não é um exagero afirmar que o Estado
moderno se forma pelo ajuste das novas necessidades liberais de um público burguês.
Como escreve Habermas,
É certo que só a partir daí é que se constitui o que, desde então, é chamado de “nação” – o Estado
moderno com suas instituições burocráticas e uma crescente necessidade de dinheiro, o que, por sua
vez, retroage rapidamente sobre a política mercantilista. Nem contratos privados entre príncipe e
financista, nem empréstimos públicos bastam para cobri-la; só um eficiente sistema de impostos é
que atende à demanda de capital. O Estado moderno é essencialmente um Estado de impostos, a
administração financeira é o cerne de sua administração (p. 31).

O que nos importa no momento é reter o fenômeno da absoluta imbricação do Estado
moderno com o sistema capitalista e, consequentemente, com as atividades comerciais inicialmente, a partir do Século XIII - e industriais - posteriormente, a partir da chamada
revolução industrial do Século XVIII. Trata-se, portanto, de uma transformação social
formadora de todo o porvir da humanidade, definitivamente implicada com o modo de vida
capitalista ocidental. Assim, o Estado moderno se dá a partir das novas características que
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se apresentam, comprometido com as formas de vida reguladas pelo mercado e pautadas
pelo que, mais tarde, virá a se transformar nas "liberdades individuais".
Tem-se, por um lado, a confluência de Estado e Mercado e, por outro, a separação de
esfera privada e intimidade. HABERMAS (op. cit.) vai dizer ainda que a "atividade
econômica privatizada precisa orientar-se por um intercâmbio mercantil mais amplo,
induzido e controlado publicamente; as condições econômicas, sob as quais elas ocorrem
agora, estão fora dos limites da própria casa; são, pela primeira vez, de interesse geral" (p.
33).
A noção de "público", reconhecida como a base do conceito de "esfera pública", é a
introduzida para designar algo em insurgência, pouco visível mas virtualmente potente.
Habermas não desenvolve o tema, mas parece não haver dúvidas em "Mudança
Estrutural..." de que a posição de "público" surge para substituir as noções cabíveis até
então, como vassalo, súdito e feudatário, que pressupõem uma situação de submissão ao
poder central monárquico. Esta insurgência indica o deslocamento de parcela de poder
político para o novo agente: o burguês. A atuação das pessoas privadas reunidas em um
público é assim descrita por HABERMAS:
a esfera; elas reivindicam esta esfera pública regulamentada pela autoridade, mas diretamente contra
a própria autoridade, a fim de discutir com ela as leis gerais da troca na esfera fundamentalmente
privada, mas publicamente relevante, as leis de intercâmbio de mercadorias e do trabalho social (p.
42).

Este deslocamento é importante porque vai inaugurar uma nova relação de forças. No
momento em que surge a noção de público, acham-se presentes somente noções que
reforçam tanto a autoridade quanto a submissão, em um modelo de Estado no qual, no
extremo da vassalagem, encontra-se a dimensão do íntimo, da intimidade do lar. A
propriedade não se apresenta, ainda, como algo que tivesse valor senão institucional para
os poderes real ou clerical. A noção da dimensão do trabalho não está presente, uma vez
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que, então, está em formação a esfera privada que tangencia a esfera íntima e a luta pela
sobrevivência.
Privat significa estar excluído, privado do aparelho do estado, pois “público” refere-se entrementes
ao Estado formado com o Absolutismo e que se objetiva perante a pessoa do soberano (p. 24).

Esfera Pública/Estatal
+
Esfera Privada/Íntima

HABERMAS vai afirmar
que só na passagem do feudalismo para a idade moderna é que, num sentido especificamente
moderno, separam-se esfera pública e esfera privada (p. 24).

Figura 3 - Separação Público x Privado
Esta primitiva acumulação de capital é exatamente o ponto-chave da análise de
HABERMAS. A esfera da sociedade burguesa vai se contrapor ao Estado como genuíno
setor da autonomia privada (p. 25) e exigir a repartição do poder político; uma nova
relação de forças vai surgir para se estabelecerem as raízes do capitalismo. Mas a nova
força do capital que busca espaço político vai demorar a se institucionalizar na estrutura do
Estado. A bem da verdade, só o fará no momento em que a tensão decorrente da
transformação é abrandada pelas conquistas burguesas inaugurando o Estado-nação,
conforme se percebe nos dias de hoje. Então, este movimento vai transformar a polaridade
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Estado absolutista x classe privada (excluída)
em
esfera pública (Estado democrático) x esfera privada (poder econômico).
Para HABERMAS, "Privado” era o setor separado dessa esfera pública, mas de modo
algum já no sentido de uma liberação de regulamentação pela autoridade: ele só surge
como um setor regulamentado mercantilisticamente (p. 94).

ESFERA PÚBLICA, MERCADO E PUBLICIDADE
A esfera pública, enquanto atitude democrática que se forma, significa demanda da classe
burguesa por espaço na condução das ações do Estado e, na medida em que o consegue,
inaugura uma condição em que a esfera privada participa da gestão da sua própria vida em
comunidade, que vai se dar a partir do desenvolvimento de valores de liberdade (ausência
de submissão pelo nascimento) e igualdade (ao rei e aos pares), elaborados pela
argumentação no dia a dia burguês, pelo desenvolvimento intelectual (notadamente nos
chamados Iluministas) e, como deixa bem caracterizado Habermas, pela imprensa
nascente, importante fonte de promoção de idéias liberais/modernistas.
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Figura 4 - Surgimento do Mercado

Se, por um lado, a dimensão estatal inaugura uma nova dimensão privada, por outro, esta
dimensão privada vai também se caracterizar como pública, na medida em que passa a
decidir efetivamente sobre as coisas públicas. Para nós é importante neste momento
caracterizar que a esfera pública é, na verdade, uma reunião de privados e, particularmente,
de burgueses. É o que, mais adiante, será conhecido domo a conquista do poder político
pela burguesia, seu quinhão de sublimação. Entre os séculos XV e XVIII se configurou
como espaço de discussão, à margem do poder instituído, praticado nos cafés, nos salões,
na imprensa nascente e onde quer que pudesse haver espaço para um debate.
Assim, a esfera pública burguesa é inicialmente um espaço de luta e, posteriormente, um
lugar de governo, sempre capitaneado pela burguesia, eminente detentora de poder
econômico. Uma verdadeira disseminação das práticas modernistas, como foram
chamadas, percorreu por completo a Europa, conquistando espaço institucional e se
transformando, aos poucos, nas casas legislativas dos diversos países, criando os modernos
Estados democráticos.
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Obviamente, o fato de ter uma esfera pública sido tomada por burgueses ainda não
caracteriza a publicidade. O que a caracteriza é a necessidade eminente destes grupos de
burgueses de levar ao debate público os temas de seus interesses em sua aventura moderna.
Isto, sim, caracteriza a publicidade.
A esfera pública burguesa, como imaginada por Habermas, é uma instância deliberativa de
um povo. Esta pode ocorrer à margem do poder instituído (no caso de um grupo de
revolucionários, como os burgueses anteriores ao século XVII) ou inserida nesse poder (no
caso das câmaras legislativas atuais). Segundo o autor alemão, sua dinâmica de
funcionamento se dá por novas regras de convivência sendo colocadas em prática entre
poder e povo. Se antes o poder era representado pelo Estado absolutista e o povo pela
vassalagem, começa a se desenvolver uma "esfera pública", inicialmente à margem

PUBLICIDADE

Esfera Pública
Argumentação,
Racionalidade e
Discursividade

Concernidos
Público

OPINIÃO PÚBLICA
Figura 5 - O sistema da Publicidade
institucional, na qual o poder, exercido pelos burgueses, presta contas de seus atos aos seus
concernidos. - ou seja, ao público, que até meados do Século XIX consistia somente dos
burgueses e no qual aos poucos vai sendo introduzido o público em geral (os indivíduos) -.
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Habermas faz uma interessante análise deste momento em que a totalidade dos indivíduos
se insere no público, afirmando que, próximo ao Século XX, o público se transforma em
massa.
Fato é que a separação do ambiente social em Esfera Pública e Esfera Privada, vai fazer
com que o ambiente público daí decorrente passem a ter regras de relacionamento. O
caráter público dos debates, tanto quanto a publicação de seus temas em esfera pública vai
se chamar então PUBLICIDADE. Publicidade é, neste sentido, tornar algo público; é o
empreendimento de publicar uma ação/deliberação característica de esfera pública. É
através desta publicidade que, mesmo em sentido moderno, será possível identificar a
natureza da "opinião pública". Esta se caracterizará de acordo com as ações públicas
promovidas por privados em esfera pública levadas ao conhecimento (tornadas públicas,
portanto) através do que aqui vai se chamar "publicidade". Contemporaneamente, GOMES
(1998) vai afirmar que esfera pública é "o âmbito da vida social em que interesses,
vontades e pretensões que comportam conseqüências concernentes a uma coletividade
apresentam-se discursivamente e argumentativamente, de forma aberta e racional". Sobre o
tema, HABERMAS vai dizer que:
De uma função da opinião pública tornou-se também um atributo de quem desperta a opinião
pública; public relations (N.A. – tradução: Relações Públicas), nome com que recentemente foram
batizados os “relacionamentos com o público” e que têm por objetivo produzir tal publicity (p. 14).

Sabemos então que as relações comerciais são promovidas por burgueses desde a Idade
Média e que são estes os mesmos que insurgem em esfera pública e conquistam o poder
político que pertencia aos reis e à Igreja. Sabemos, também, que a esfera íntima se torna
uma parte da vida do homem moderno premida por uma nova atuação privada (comércio) e
pública (esfera pública burguesa). E, como vimos anteriormente, a esfera íntima é o espaço
da pessoalidade, da amizade e da família. Em esfera privada, surge o chamado "mercado"
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para organizar as relações comerciais, agora impessoais, uma vez que a esfera das relações
pessoais se encontra na esfera da intimidade. Então, quando as relações comerciais em
mercado livre são impessoais, elas têm que necessariamente ser públicas, no sentido agora
do que não é secreto ou que não se encontra na esfera íntima.
Está em jogo um novo tipo de contrato entre os novos privados e uma nova categoria social
posteriormente denominada "consumidor"; fora do âmbito do poder político mas por este
autorizado e, mesmo, regulamentado. Trata-se de uma relação impessoal em vias de se
constituir. Guarda a dupla personalidade de ser uma relação contratual privada em sua
natureza, mas pública em sua essência.
Pública porque é impessoal. Ninguém pode fazer a qualquer custo o que quer. Ninguém
pode se envolver em relações impessoais sem respeitar os prováveis limites do outro.
Conseqüentemente, a impessoalidade do contrato gera seu caráter público, na medida que
estabelece uma relação entre privados que não se conhecem, que não participam de uma
mesma esfera íntima. A impessoalidade faz com que uma relação deste tipo precise ser
feita à luz da sociedade e regulamentada pelo poder público. HABERMAS analisa este
contrato da seguinte forma:
Em que medida esse processo já ocorre na fase mercantilista mostra-o a história do Direito Privado
da nova era. A concepção de negócio jurídico como um contrato à base da livre declaração de
vontades é copiado do processo de troca entre donos de mercadorias na livre-concorrência. Ao
mesmo tempo, um sistema de Direito Privado que, por princípio, reduz as relações das pessoas
privadas entre si a contratos privados, pressupõe como modelares as relações de troca que se
estabelecem segundo leis do mercado livre de trocas. É certo que os contratantes nem sempre estão
em uma relação de parceiros de troca; mas sendo esta a relação central para a sociedade burguesa,
acaba sendo, em suma, o modelo para as relações contratuais (p. 94).

Voltemos à figura n.º 1: do ponto de vista da esfera Pública, é público tudo o que está do
lado de dentro, ou seja, o Estado e o mercado. Do mesmo ponto de vista, é privado o
mercado porque é não-estatal. Porém, do ponto de vista da esfera Privada, tem caráter
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público o Estado mas, neste sentido, logicamente, a esfera privada é também pública para o
olhar da esfera íntima. E se é público, há que se ter regras de convivência.
Quando uma relação é pessoal (ocorre no interior da esfera íntima), está em jogo um
conjunto de regras estabelecidas na história comum dos implicados. Algumas destas
relações compreensivelmente não estarão dentro do ambiente público. Assim, as relações
de mercado são públicas porque não estão dentro da esfera do ambiente íntimo. Uma
relação pessoal guarda elementos de esfera íntima. O que está fora da esfera íntima deve
estar dentro do ambiente público (não necessariamente na esfera estatal), mesmo que
estabelecido sob condições de esfera privada. Esta é uma grande contradição apontada por
Habermas: o que era público (muito embora o termo date provavelmente do Século XVI)
se torna estatal e o que era privado agora passa a ser público, fazendo-se posicionar esta
esfera privada em ambiente íntimo.
Na esfera íntima, as relações não são padronizadas. Pais e filhos se relacionam de forma
diferente de acordo com as características familiares. Da mesma forma, as relações de
amizade e de amor marital. São relações que, em períodos de normalidade, não estão sob a
supervisão de um Estado ou de interesses coletivos. Mas, isto é diferente do comércio que,
sendo impessoal, necessita de regras de convivência, padrões éticos compartilhados por
vendedores e compradores, para que haja continuidade. Estas regras podem estar escritas
institucionalmente pelos diversos Estados ou podem estar cristalizadas na cultura. Porém,
diferentemente da esfera íntima, não são regras que variam de acordo com características
pontuais. Ao contrário, são regras compartidas com razoável grau de constância. E por
isso, são públicas, tanto quanto as leis do Estado, sobre as quais HABERMAS afirma que
ambas não permitem exceções ao cidadão nem à pessoa privada. Elas são objetivas, ou seja, não
podem ser manipuladas por indivíduos (o preço escapa à influência de cada proprietário individual
de mercadorias); elas não são endereçadas a determinados indivíduos (o mercado livre proíbe
convenções particulares) (p. 100).
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Estas regras comerciais precisam ser publicadas, mesmo que nem sempre encaminhadas
pelo Estado. As particularidades destas transações precisam ser claras para ambos os lados:
as características da mercadoria, seu preço, sua forma de pagamento, sua distribuição
física; são informações que precisam ser comunicadas e que, invariavelmente, apontam
para a ordem da economia. Esta forma de tornar públicas particularidades das transações
comerciais receberam inicialmente, na maior parte do mundo, o nome de reclame, dadas as
suas características informacionais.
Os reclames privados voltam-se toda vez para outras pessoas privadas à medida em que entram em
consideração como consumidores [...]. A manipulação dos consumidores empresta as suas
conotações à figura clássica de um público culto de pessoas privadas e se aproveita de sua
legitimação: as funções tradicionais da esfera pública são integradas à concorrência de interesses
privados organizados (p. 227).

Somente próximo à virada para o Século XX os reclames vão receber o nome de
publicidade (ou publicidade comercial), devido a um fenômeno econômico de inversão em
que a oferta dos produtos de indústria passa a ser maior do que a sua demanda,
inaugurando uma nova fase da publicidade em que se faz necessária a "persuasão", para
além da sua "publicação".

A PUBLICIDADE NO AMBIENTE SOCIAL
A publicidade comercial é um tema controverso em qualquer escola de pensamento sócioeconômico, do marxismo à economia neoclássica, passando pelos defensores do estado do
bem estar ou do neoliberalismo. São diversas as suas possibilidades de compreensão, tanto
pelo viés da infraestrura econômica quanto pelas suas intervenções na superestrutura
social.
GARNHAM (1990) observa os meios massivos como entidades econômicas "com duas
funções econômicas diretas: criação de valores excedentes e utilidade e uma função
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indireta: publicidade comercial, na criação de valores excedentes em outros setores de
produção industrial" (p. 30, tradução nossa). O mesmo autor segue citando CURRAN
(1977), para quem a principal característica dos MCM no capitalismo monopolista é o
"exercício de um domínio político e ideológico através do econômico" (apud GARNHAM,
1990, p. 30, tradução nossa), evidenciando o espaço ocupado pela publicidade comercial
em meio, não só a todo o sistema econômico, mas também a todo o sistema midiático
global.
BOLAÑO (1988) afirma em Mercado Brasileiro de Televisão que "o sentido da existência
da Indústria Cultural [...] é dado pela publicidade, que a torna espaço geral da concorrência
entre as empresas do setor de bens de consumo diferenciado" (p. 29).
VESTERGAARD e SCHRODER, 2000 (p. 6-7) discutem a importância da publicidade a
partir da percepção de a economia capitalista divide-se em duas partes: a esfera da
produção e a esfera do consumo, que demandam da elaboração de formas de acesso de
uma a outra.
Na esfera da produção, os homens são basicamente desiguais: existem os que possuem os meios de
produção - os capitalistas - e os que não os possuem - os trabalhadores. [...] Na esfera da circulação,
em princípio, os homens são livres e iguais; o proprietário da mercadoria decide livremente se vende
ou não, a quem e a que preço, assim como o comprador potencial é livre para comprar ou não.

Para os autores, a publicidade é o artifício utilizado para que as mercadorias tenham valor
de uso para o comprador. E seguem afirmando que em um sistema capitalista
desenvolvido,
As mercadorias não constituem o excedente de produtores individuais. Pelo contrário, são produtos
fabricados em massa, em unidades industriais, para serem vendidos num mercado anônimo. [...]
Para o vendedor (e, em particular, o acionista) a mercadoria não tem nenhum valor de uso: ele só se
interessa por ela como um depositário de valor de troca, que se realiza com a venda da mercadoria.
Para o comprador, a mercadoria representa um valor de uso, mas o que ele tem para oferecer ao
vendedor, em troca, não tem nenhum valor de uso para o vendedor, representando apenas a
materialização do valor de troca - dinheiro.
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Eles completam afirmando que "ninguém desejará adquirir um produto que não lhe pareça
ter valor de uso, mas, já que o único interesse do vendedor em sua mercadoria é vendê-la,
ficará satisfeito desde que ela pareça ter valor de uso". Não é outro o papel da publicidade
no sistema capitalista que, aparentemente, não deve mudar.

ESTUDOS ECONÔMICOS
Nos estudos econômicos, a publicidade tem sido considerada um fator ora positivo, ora
negativo, a depender de algumas variáveis, como demonstram duas das mais importantes
teorias sobre a importância econômica da publicidade.
BARAN & SWEEZE (1963) são dois autores referenciais sobre o tema. Eles citam Alfred
Marshall, que distinguiu entre propaganda "boa" ou "construtiva" e "má" ou "conflituosa".
As duas primeiras seriam recomendadas porque proporcionariam aos consumidores
informações, possibilitando a satisfação das suas necessidades com baixo custo. As duas
outras, seriam condenáveis por proporcionarem desperdício e desequilíbrio concorrencial,
além de manipularem o gosto e as motivações dos consumidores (p. 208).
Dizem ainda que os economistas que a defendem o fazem por acreditar ser ela um
poderoso estímulo ao consumo, aos investimentos e à produção em massa (p. 208) 28. Por
outro lado, os críticos da publicidade o são por acreditarem que ela promove um
"incomensurável desperdício de recursos materiais e humanos", que seria parte de uma
gama de dispositivos "não baseados na concorrência de preço", que ela impede o pleno
emprego e que ela não promove aumento do consumo mas, em um jogo de soma zero

28

Na mesma linha seguem praticamente todos os autores da moderna publicidade ligada à "business school",
no Brasil representados por SANTANNA, COBRA, MALANGA, LAS CASAS etc.
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(abordagem matemática que diz que uma parte não pode obter ganhos sem que outro tenha
perda equivalente), o aumento das vendas de uma firma implicaria na diminuição das
vendas de outra (p. 208). Eles não deixam dúvidas quantos às próprias convicções, quando
afirmam que a publicidade "constitui o instrumento de exploração mais sutil que
conhecemos" (p. 213).
A outra teoria é proposta por CHAMBERLIN (1933), que assinala a publicidade como
custo de vendas e admite que ela proporciona informação e que pode ser persuasiva,
alterando os comportamentos dos consumidores. Seu ponto forte é exatamente esta
polarização que se tornou clássica entre publicidade persuasiva e publicidade informativa e
a forma como as mesmas influenciam os preços. A primeira sustenta que a publicidade
afeta a demanda mudando hábitos e criando lealdade à marca, mas provoca, em
contrapartida, aumento no preço final, o que pode ser minimizado pela produção em
escala. A segunda sustenta que a publicidade afeta a demanda transmitindo informações
sem criar lealdade à marca, mas provocando diminuição no preço final, o que poderia ser
potencializado com a produção em escala.
Logicamente a discussão das funções da publicidade dentro do sistema econômico tem sua
importância particular. Esta, no entanto, nos ajuda pouco quando sabe-se que são partes de
um mesmo todo. Daí a importância de se analisar o todo e não a parte. Admitimos que
refletir se a publicidade é "boa" ou "má" tornou-se, no momento, uma discussão pouco
produtiva de ser levada adiante. Uma coisa, no entanto, nos parece inquestionável: a
publicidade, a um só tempo, é parte e promove desenvolvimento econômico.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CAPITAL SOCIAL
As políticas sociais, sobretudo na Europa ocidental e nos Estados Unidos, desde o fim da
Segunda Guerra Mundial, se conformaram no que se chamou "Estado do bem-estar".
Praticamente extinta, em todo o mundo, esta política atribuía ao Estado a responsabilidade
de "ajustar" a dinâmica social, a partir de um rígido controle sobre as instituições e os
mercados, próximo ao que se convencionou chamar de "social-democracia". Sobre isso
fala ESPING-ANDERSEN (1991):
Ao adotar o reformismo parlamentar como estratégia dominante em relação à igualdade e ao
socialismo, a social-democracia baseou-se em dois argumentos. O primeiro era o de que os
trabalhadores precisavam de recursos sociais, saúde e educação para participar efetivamente como
cidadãos socialistas. O segundo argumento era o de que a política social não é só emancipadora, é
também uma pré-condição da eficiência econômica (p. 89).

As últimas décadas do Século XX promoveram um afastamento considerável dos Estados
nacionais em relação às responsabilidades sociais do pós-guerra. O chamado "Consenso de
Washington" optou pelo Estado mínimo, em que o ajuste social deixa de ser exclusividade
da esfera pública e passa a ser organizado no nível do mercado e do terceiro setor.
Boaventura SANTOS (1995a e 1999) analisa este trajeto do Estado do bem-estar ao Estado
neo-liberal dos dias atuais, como fonte de exclusão social, na medida em que empalidece o
emprego permanente, como provedor de estabilidade social, e estabelece o emprego
temporário e o subemprego.
Ele inicialmente distingue desigualdade de exclusão. Enquanto a desigualdade tem
natureza sócio-econômica, a exclusão tem raízes sócio-culturais, e demonstra que ambos
existem no mundo de forma gradual, em que a radicalização da desigualdade é a
escravidão, e a radicalização da exclusão é o extermínio - como fizeram, por exemplo, os
nazistas com os judeus -. Sua análise supõe que os tempos pós-modernos transformam o
sistema da desigualdade (aceito pelo capitalismo moderno até determinados limites), em
sistema de exclusão.
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Como fenômeno cultural, inclusão ou exclusão social são os efeitos que se fazem sentir a
partir das expectativas que os cidadãos têm da efetividade e da confiança que depositam
(ou não) nas suas instituições (LANIADO, 2000). Para PUTNAM (1996) a confiança é um
componente básico e a força motriz do desenvolvimento social.
O capitalismo sempre se apoiou no desenvolvimento econômico e relegou a segundo plano
uma gama de fatores de determinante importância social. Há muito se percebe que o
desenvolvimento social não é uma conseqüência natural do desenvolvimento econômico. É
conforme que não há um sem o outro, mas esta relação é mais complexa do que parece.
Segundo KLIKSBERG (2000), o coordenador do Instituto Interamericano para o
Desenvolvimento Social do Banco Interamericano de Desenvolvimento (INDES/BID)
(2000 ):
Hay en curso, en esse marco, una reevaluación integral de las relaciones entre crecimiento
econômico y desarrollo social. En la visión convenciona se suponia que, alcanzando tasas
significativas de crecimiento econômico, el mismo se “derramaria” hacia los sectores más
desfavorecidos y los sacaria de la pobreza. El crecimiento seria, al mismo tiempo, desarrollo social.
Las experiencias concretas han indicado que las relaciones entre desarrollo econômico y desarrollo
social son de carácter mucho más complejo (s/p).

A mesma direção indica STIGLITZ (2002), economista-chefe e vice-presidente sênior do
Banco Mundial na segunda metade da década de 90 e ganhador do Prêmio Nobel de
Economia em 2001.
Aqui há uma certa “volta às origens”, uma tentativa de resgate dos pecados da
modernidade liberal, do reencontro de um lugar para o cidadão/ser humano no mundo. A
cultura política dos países centrais, notadamente dos Estados Unidos da América, traz em
si uma complicada noção de cidadania ligada ao mercado que tem se mostrado perversa
quando aplicada em países com culturas diversas. Transplantadas, as instituições se
desenvolvem de forma desigual, incompatível com os anseios sociais.
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As rápidas transformações sociais que marcaram os anos finais do Século XX e o início do
Século XXI passam a ressonar em abordagens econômicas e análises que prescindem do
instrumental da economia neoclássica e das técnicas microeconômicas, dadas as suas claras
limitações de promover desenvolvimento social. As críticas ao neoliberalismo passam a
fazer com que ressurja a chamada "economia política", capaz de uma observação mais
ampla da sociedade, se libertando de antigas amarras meramente quantitativas e que
desconsideram a cultura e as motivações sociais como variáveis determinantes de padrões
de desenvolvimento. É ainda KLIKSBERG (op. cit.) quem afirma que a noção de cultura é
central para a análise do crescimento social:
La cultura es, asimismo, un factor de decisivo de cohesión social. En ella, las personas pueden
reconocerse mutuamente, cultivarse, crescer en conjunto, y desarrollar la autoestima colectiva.
Como señala al respecto Stiglitz (octubre, 1998), preservar los valores culturales tiene gran
importancia para el desarrollo, por cuanto sierven como una fuerza cohesiva en una época en que
muchas otras se están debilitando (s/p).

Os padrões culturais são importantes por sua força natural, inaugural do ser humano em
comunidade. Mas esta análise abarca ainda aspectos técnicos atualmente em voga,
importantes de serem abordados neste trabalho. Trata-se dos capitais simbólicos,
disponíveis à disputa em um determinado campo social, como ensina Pierre BOURDIEU
(1974), que nos leva ao conceito de “capital social”, que COLEMAN (1994) analisa por
três ângulos diferentes: obligations and expectations, que traduzimos como obrigações e
expectativas, mas que reconhecemos aqui a presença da confiança (pessoal e institucional),
da solidariedade e da reciprocidade, information channels, que traduzimos como acesso a
informações e que trataremos a seguir, e social norms, traduzido aqui como normas
sociais, nas quais incluímos os valores, normas e princípios morais e sociais (p. S 95).
O capital social tem sido reconhecido a partir da década de 1980 como elemento
fundamental para a compreensão dos diferentes padrões de desenvolvimento econômico
existentes no mundo. São ilustrativos deste recente vislumbre os estudos de PUTNAM (op.
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cit.) sobre o desenvolvimento das instituições na Itália. Para ele, "a cooperação voluntária é
mais fácil numa comunidade que tenha herdado um bom estoque de capital social sob a
forma de regras de reciprocidade e sistemas de participação cívica" (p. 177).
Sempre transpareceu ao senso comum que a cultura era capaz de abrigar diversos padrões
de análise do desenvolvimento. Porém, talvez fosse mais sensato, em outras épocas,
imaginar que as comunidades que mais se destacassem economicamente tivessem
aflorados padrões como espírito de competitividade, talento empreendedor, capacidade de
liderança, impetuosidade ou engenhosidade, características aparentemente mais afins ao
desenvolvimento econômico. Durante muito tempo se acreditou, também, que o acesso a
informações fosse a chave da expansão econômica, afirmação que não está, de forma
alguma, equivocada. Entretanto, ela só se sustenta se a estrutura social trouxer em sua
própria história de vida um gabarito comum de identidade, de confiança nos comuns e nas
instituições; de concepções morais que promovam as leis e as regras de conduta, o gênio
cooperativo, a reciprocidade, a solidariedade etc.

CONCLUSÕES
Extraímos das evidências apresentadas que a publicidade comercial corresponde, tanto
quanto o mercado (princípio que a inaugura), a uma manifestação da modernidade. A
passagem da Idade Média para a Moderna, que se materializa com a formação do público
burguês, desdobra a vida social em diversas formas. Assim, deste movimento, surgem
tanto a esfera íntima quanto a esfera pública, relacionada aos princípios democráticos, e o
mercado, que guarda tanto características de esfera pública (impessoalidade) quanto de
esfera privada (de proprietários não governamentais).
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Democracia e mercado são agentes do equilíbrio dos novos tempos (freqüentemente
denominados pós-modernos); instituídos na vida social e que passam a exercer funções e
ocupar um importante espaço na civilidade. Como atores sociais, ditam as normas
presentes nas instituições da maior parte do mundo.
Depreendemos que a publicidade é parte desta polêmica. Mas um pressuposto da
modernidade, implícito na liberalização das leis de mercado, encontra-se na admissão de
que o desenvolvimento econômico gera automaticamente desenvolvimento social, uma vez
que seriam parte de um mesmo todo. E, como vimos antes, a relação existente entre
desenvolvimento econômico e desenvolvimento social não é direta, mas altamente
complexa. A publicidade não é, então (ou não necessariamente), uma parte componente do
desenvolvimento social. O que seria mais correto afirmar, em um primeiro momento, é que
a publicidade é promotora de desenvolvimento econômico e, eventualmente, também
social, a depender de estratégias próprias que façam o econômico assim se desdobrar.
O sistema econômico voltado para a acumulação de capital não prescinde da publicidade
comercial. A função desta é realizar a conversão da mercadoria, caracterizada por seu valor
de troca, em objeto de consumo, caracterizado por um possível futuro valor de uso, através
da utilização de recursos simbólicos presentes no universo da cultura. É o momento da
"passagem" do universo da produção para o universo do consumo, necessidade que a
indústria precisa e, ao que parece, vai ainda por muito tempo precisar criar.
Confirmando suas posições, BARAN & SWEEZE (op. cit.) ainda dizem que "toda
explicação do contexto em que a propaganda se insere e que ela exprime conduz
necessariamente à estrutura da ordem econômica orientada para o mercado e o lucro" (p.
213). E afirmam, peremptoriamente, que "a eliminação da propaganda, tal como ela se
apresenta hoje, implicaria a eliminação do capitalismo" (p.214).
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CAPÍTULO 4
ANUNCIANTES, PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO DE VENDAS

O presente capítulo se dedica à análise da forma como os setores economicamente ativos
da sociedade fazem uso da publicidade em suas estratégias de abordagem de mercado. A
partir de dados bibliográficos, vai buscar a compreensão dos padrões de utilização da
televisão pela publicidade, que servirá de base para a leitura das entrevistas realizadas no
capítulo seguinte.
A televisão aberta brasileira tem tomado caminhos até certo ponto inesperados, desfazendo
as expectativas de rápida regionalização e segmentação. O grupo Globo diminuiu seus
esforços na TV segmentada e abandonou a regionalização para voltar a apostar na
seqüência novela-jornal-novela, tida há 40 anos como fórmula de sucesso da programação
em horário nobre. Mas o que será que os anunciantes pensam a respeito disto? Sabe-se bem
que a televisão brasileira é financiada pela publicidade comercial. Assim, aos
financiadores, o que interessa? Segmentar ou massificar a comunicação? Regionalizar ou
não?
Desta forma, faz-se importante investigar, através da literatura especializada, as estratégias
utilizadas pelos administradores do marketing e da publicidade comercial em suas ações
junto aos mercados consumidores - o que deverá ser ilustrativo da forma como os
anunciantes fazem uso dos MCM em geral (e da TV em particular) -. Assim, o que se pode
esperar deste relacionamento será revelador do que poderá vir a ser a televisão brasileira
em um futuro próximo.
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Há efetivamente algumas mudanças em curso. A chamada "verba de comunicação" dos
tradicionais anunciantes da publicidade está migrando:
1) dos expedientes29 (recursos) de perspectiva de retorno no longo prazo para outros
mais eficazes no curto prazo,
2) dos expedientes de custos elevados para expedientes de custos otimizados, e
3) dos expedientes identificados como comunicação impessoal (massiva) para outros
identificados como comunicação mais personalizada, mais "quentes", culturalmente
identificáveis.
A televisão, juntamente com os meios de comunicação de massa, é uma ponta do tripé
brasileiro de publicidade, composto por Agências, Veículos e Anunciantes. São atores
capazes de manipular parte considerável do sistema econômico. Estes têm sido,
historicamente, capazes de muitos feitos. Durante a ditadura militar, ante uma forte
investida do governo de instituir instrumentos de censura na publicidade, se uniram para
criar o Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária (CONAR), uma proposta
que dura até os dias de hoje30.
Agências e meios de comunicação são intermediários das mensagens publicitárias dos
anunciantes destinadas aos supostos consumidores. Cada estratégia utilizada vai dizer
respeito ao perfil de produto industrial que se deseja apresentar aos consumidores.
Conforme VESTERGAARD e SCHRODER (2000), nas mensagens publicitárias estão
embutidas as características de "personalidade" dos produtos, seus rótulos, que permitem
aos produtos anunciantes parecerem ter valor de uso quando na verdade têm valor de troca.

29

O "business" brasileiro de mídia denomina tais expedientes de "ferramentas de comunicação".
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Ou, como apontou PINTO (1976) "a propaganda de marca [...] tem um importante papel a
cumprir quando as diferenças entre as marcas concorrentes não podem ser facilmente
percebidas no momento da compra" (p. 69).

A RACIONALIZAÇÃO DAS FIRMAS-ANUNCIANTES
Octávio Ianni, meritório intelectual brasileiro, dedicou-se com intensidade à tentativa de
compreensão dos traços sócio-econômicos da globalização na sociedade contemporânea.
Em uma de suas análises, se dedica à globalização como forma de racionalização das
relações sociais, conforme apresentado no Capítulo 1. Enquanto característica do processo
civilizatório ocidental, tangenciamos o tema também no Capítulo 3, quando discutimos a
institucionalização da sociedade, como uma forma de propiciar os modos característicos
das relações impessoais de mercado (o que também se pode analisar pela sua descendência
da modernidade, apontada pelas análises de Habermas).
Característica do mundo liberal, a racionalização se desenvolveu, se transformou e se
materializou de formas diversas. A mais destacada é sem dúvidas a premissa do mercado
enquanto orientador das atividades sociais. Tivemos oportunidade de discutir o tema no
Capítulo 3 deste trabalho, bem como a sua premissa essencial: a que afirma que o
desenvolvimento econômico promove desenvolvimento social. Nesta perspectiva,
buscaremos aqui analisar alguns de seus efeitos.
A perspectiva do mercado enquanto norteador das relações faz surgir uma série de novos
valores sociais até então desconhecidos. CHESNAIS (1996) analisa as prioridades

30

O Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária (CONAR) foi criado em 1980 e até os
presentes dias do ano de 2004 suas decisões são acatadas por agências, veículos e anunciantes.
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capitalistas em relação ao tempo objetivo para concluir que esta sociedade traz consigo a
radicalização das expectativas de curtíssimo prazo, a que ele se refere afirmando que as
prioridades do capital e o seu horizonte temporal "ditam o comportamento das empresas e
dos centros de decisão capitalistas, como um todo". Para ele:
É nesse contexto que devem ser compreendidas as mudanças nas estratégias de investimentos dos
grandes grupos industriais. Sob a influência da esfera financeira e da preferência pela liquidez, o
horizonte temporal de valorização do capital industrial tende a reduzir-se cada vez mais e a alinharse, mundialmente, ao que diversos autores norte-americanos caracterizaram como 'short-termism'
(pág. 16).

A primeira metade do século XX testemunhou o advento desta sociedade fordista, modelo
econômico em que a produção em massa viria a proporcionar menores preços para os
produtos industrializados, fazendo incluir em seus mercados parcelas significativas de
consumidores. Era o desenvolvimento do pensamento liberal burguês. A admissão de que
esta sociedade burguesa se desenvolve como sociedade de massa traz consigo a convicção
de que a segmentação social é uma tendência. MATTELART (2002) discute o tema de
forma exemplar, e diz
A menos que se concorde com a hipótese extremada feita em 1983 pelo diretor da revista Business
Harvard Review, Theodor Levitt, de uma “padronização universal” e de seu corolário, “a
homogeneização das necessidades mundiais”, a globalização dos mercados, dos sistemas produtivos
e dos sistemas técnicos se conjuga com a segmentação. Estes são os dois termos de uma relação
dialética. A massificação alterna-se com a desmassificação, e esta contribui também para fazer
recuar os limites da primeira, derrubando-se resistências à “padronização universal” (p. 127).

A segmentação de mercados é, ainda hoje, considerada condição essencial para a
implantação de novos produtos e reposicionamento de produtos estabelecidos. É um
possível

agrupamento

de

consumidores

a

partir

de

particularidades

próprias,

principalmente fatores geográficos, demográficos ou relativos aos seus comportamentos.
MATTELART (op. cit.) argumenta ainda que a segmentação é causa e efeito do
aperfeiçoamento dos bancos de dados e outras "técnicas informatizadas de mapeamento
socioeconômico dos públicos-alvos". Ele complementa:
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Os especialistas em comunicação intercultural aplicada à administração introduziram em sua
taxinomia a idéia de “mestiçagem” para indicar a necessidade de evitar um choque frontal de
culturas no interior da empresa global. Enfim, o marketing e a publicidade segmentam os mercados
e os objetivos ao modular as intervenções segundo as diferentes escalas para melhor aproveitar as
oportunidades de penetração das redes, produtos e serviços (p. 127, 128).

Admite-se que, de uma forma geral, os Estados Unidos da América tenham sido os maiores
beneficiados pela Primeira Grande Guerra, o que proporcionou, na década de 1920, um
mercado interno de intensa atividade industrial, não acompanhada de correspondente
aumento da demanda - o que, segundo ARRUDA (2000), viria a se configurar uma das
causas do “crack” da bolsa de valores de Nova Iorque em 1929 e da “depressão” da década
seguinte -. É quando ocorre, pela primeira vez, um fato que dali por diante se tornaria
regular e seguiria por toda a trajetória moderna: em uma inversão histórica do sistema
econômico, a produção passaria a pressionar o consumo.
A sociedade de massas é um momento da trajetória moderna em que as "massas" são
incluídas e instituídas enquanto cidadãos e consumidores, imbuídas de funções
constituintes das estruturas sociais. Mas sua radicalização é também a possibilidade que
têm as pessoas de serem diferentes. Como nos lembra Boaventura SANTOS (1995a),
temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes
sempre que a igualdade nos descaracteriza (p. 41).

"Ser iguais" significa "termos os mesmos direitos de votar e ser votado, de morar
dignamente, de ter trabalho digno" etc. Já "ser diferentes" significa, aqui, "ter
características pessoais respeitadas, ter uma casa diferente da maioria, ter um estilo de vida
que seja compatível com as próprias expectativas e não com as dos pares". Por isso, tanto
quanto a massificação, a segmentação é uma evidência e uma tendência social. Como tal,
se materializa também no mercado de produção e consumo.
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ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS:
As firmas comerciais se encontram diuturnamente em situações em que precisam não só
estar envolvidas com a disputa pelo consumidor que ainda não têm, mas também com a
disputa pelos consumidores que atualmente têm e que podem ser conquistados pelos
concorrentes a qualquer momento com ofertas mais atraentes ou com apelos mais
convincentes que os seus. O sistema concorrencial é característico da economia de
mercado capitalista. Juntamente com a abordagem de massa por parte da indústria, existem
atualmente duas outras formas de posicionamento frente aos outros competidores: a
primeira seria limitar os clientes com base nas necessidades deles, a segunda, limitar os
clientes com base na sua intenção de satisfazer só a alguns. São possibilidades presentes
nas dinâmicas concorrenciais, chamadas freqüentemente "estratégias".
Esta análise para os mercados competitivos e seus agentes tornou célebre seu autor,
Michael PORTER (1986), que a chamou "estratégia competitiva" e a definiu como "um
exame do modo como uma empresa pode competir com maior eficácia para fortalecer sua
posição no mercado" (p. 10). É o próprio quem diz que:
As regras do jogo não podem atingir seu efeito pretendido, a menos que antecipem de forma correta
o modo como os negócios respondem estrategicamente às oportunidades e às ameaças da
concorrência (p. 10).

Para PORTER, uma firma em mercado concorrencial estará a cada momento
transparecendo, por intermédio de suas ações, uma posição que será interpretada pelos
outros atores como sendo as suas preferências. Este jogo de indícios que demonstram
intenções pode ser cuidadosamente planejado ou pode ser intuitivo, casual. No entanto,
todo comportamento organizacional demonstra algo sobre si próprio, mas "a soma destes
diversos métodos departamentais raramente eqüivale à melhor estratégia" (p. 14).
Intuitivamente, assumir uma estratégia significa fazer opções. Porém, o conhecimento
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antecipado do modelo do jogo do mercado permite às firmas competidoras optarem por
caminhos mais adequados às propostas presentes nas suas intenções maiores.
Admite-se que sejam três as estratégias genéricas para competir nas condições acima
descritas. Elas podem existir de forma mais original, pura, ou mescladas umas às outras.
Para o autor, a adoção de uma delas é uma forma de ser competitivo; e quanto mais
orbitando entre elas, menores as chances de competitividade. Como tendência, parece ao
autor que quanto mais alinhadas a uma destas três possibilidades, maiores as chances de
sobrevivência e de sucesso têm estas firmas em mercados concorrenciais. Vejamos cada
uma delas:
a) Liderança no custo total
A estratégia de liderança pelo custo tem como orientadora a busca pelo custo mais baixo a
partir da otimização dos processos de produção, distribuição e comunicação. Se baseia nos
tradicionais estudos da administração do tempo e dos processos, capazes de combinar
grandes volumes de produção e distribuição com preços baixos, possibilitando ganhos
marginais adequados ao tamanho do investimento inicial. PORTER assim se refere a esta
opção estratégica:
A liderança no custo exige a construção agressiva de instalações em escala eficiente, uma
perseguição vigorosa de reduções de custo pela experiência, um controle rígido do custo e das
despesas gerais, que não seja permitida a formação de contas marginais dos clientes, e a
minimização do custo em áreas como P&D [pesquisa e desenvolvimento], assistência, força de
vendas, publicidade etc. (p. 50).

Para a firma que atua nesta estratégia, as economias de escala constituem-se poderosas
barreiras a entrada de novos competidores e diminuem as possibilidades de sucesso dos
produtos substitutos. Sua opção está quase sempre relacionado a alta participação de
mercado. Os altos investimentos, tremendamente relacionados ao desenvolvimento
tecnológico, se constituem, também, em barreira a entrada de novos competidores. Os
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riscos da estratégia de liderança no custo total estão relacionadas às mudanças
tecnológicas, que anulam o aprendizado anterior; o baixo custo do aprendizado, que facilita
a entrada de novos competidores e a limitada capacidade de agregar valores à marca, dada
a alta padronização visando o baixo custo unitário.
b) Diferenciação
O método da diferenciação tem como princípio a manipulação das mercadorias em busca
de diferenças significativas que ofereçam ao comprador uma experiência única em seu
contato com a marca (personalidade). Por este princípio, as indústrias buscam "forjar" seus
produtos para que eles sejam reconhecidos como "únicos", adequados àquela identidade,
àquela personalidade que o compra. A vantagem competitiva para este caso é ser
facilmente diferenciável o produto, identificável, de modo a diminuir, tanto quanto
possível, a possibilidade de ser confundido com o concorrente disponível. Assim o autor o
define:
Diferenciar o produto ou serviço oferecido pela empresa, criando algo que seja considerado único ao
âmbito de toda a indústria. Os métodos para esta diferenciação podem assumir muitas formas:
projeto ou imagem da marca (Mercedes em automóveis), tecnologia (Mac Intosh em computadores)
peculiaridades, serviços sob encomenda, rede de fornecedores ou outras dimensões (p. 51).

Esta opção dificulta o posicionamento de concorrentes devido à lealdade à marca que
proporciona, além de contar com menos sensibilidade ao preço por parte do comprador.
Está geralmente relacionada a baixas parcelas de mercado. As margens de lucro são mais
altas por unidade vendida. O principal risco que corre um competidor que utiliza a
estratégia de diferenciação é a discrepância de preço em relação à marca líder.
c) Enfoque (segmentação)

94

Tal abordagem admite serem as características gerais do comprador os balizadores das
características dos produtos. Aqui encontra-se fortemente ancorada a noção de
segmentação de mercado, sobre a qual PORTER diz:
Enfocar um determinado grupo comprador, um segmento da linha de produtos ou um mercado
geográfico; como com a diferenciação, o enfoque pode assumir diversas formas. [...] A estratégia
repousa na premissa de que a empresa é capaz de atender seu alvo estratégico estreito mais efetiva
ou eficientemente do que os concorrentes que estão competindo de forma mais ampla (p. 52).

O competidor que atua desta forma deverá ter retornos acima da média e provavelmente
terá baixa participação de mercado e menor possibilidade de baixos custos de produção,
devido à necessidade de posicionar-se adequadamente. O risco embutido é, como na
estratégia de diferenciação, a grande diferença de preços comparado à marca líder.
Abaixo encontra-se um esquema ilustrativo da concepção deste autor (figura 6). Sua
análise demonstra os extremos possíveis de serem atingidos pelos competidores a partir da
concorrência com toda a indústria e da concorrência somente como um segmento em
particular. No âmbito de toda a indústria, podem ser adotadas as estratégias de
diferenciação ou de liderança no custo total. Para a estratégia de segmentação, não cabe
manipular características de produtos ou buscar baixo custo de produção e distribuição
mas, ao contrário, possibilitar produtos mais elaborados que sejam compatíveis com as
expectativas daquele perfil específico de cliente.
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Figura 7 - Fonte: PORTER (1986, p. 53).

ANUNCIANTES E COMUNICAÇÃO
O primitivo grau de evolução das técnicas de comunicação para as vendas ficou registrado
no clássico livro germinal Claude HOPKINS (1970) das décadas iniciais do Século XX.
“A Ciência da Propaganda” tem a grandeza de dar os primeiros passos na sistematização
de um estudo funcionalista da publicidade, defendendo a busca de resultados na forma de
vendas, de curto prazo - a dita “eficiência da propaganda” -. Alguns anos depois, o
memorável publicitário David Ogilvy, fundador da agência Ogilvy & Mather, passa a
defender que "cada anúncio é parte do investimento a longo prazo na personalidade da
marca"

31

(OGILVY, s/d., p.108), proposição que aponta, em última análise, para a
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Extraído de "A imagem e a Marca - um novo enfoque para as operações criativas", palestra para a
American Association of Advertising Agencies, em Chicago, outubro de 1955. O autor ainda explica que
"estas palavras não são minhas. Eu as tomei emprestadas de um artigo de Burleigh Gardner e Sydney Levy,
publicado na edição de março da Harvard Business Review. É exatamente essa a posição que assumimos na
Ogilvy, Benson & Mather hoje".
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necessidade do sistema mercantil capitalista de promover a fidelidade no consumo e a
construção de marcas no longo prazo.
A bipolaridade "longo prazo" x "curto prazo" foi um debate constante do setor da
publicidade durante quase todo o Século XX, e teve seu viés econômico analisado, mais
notadamente, na teoria econômica de CHAMBERLIN (1933). REFKALEFSKY (2000) faz
um exame de diversos estudos norte-americanos que relacionam conjunturas econômicas e
perfis de publicitários destacados no decorrer do Século XX, marcados majoritariamente
por "razão" versus "emoção", em que a "razão" está relacionada às vendas e a "emoção", à
criatividade e à marca, principalmente, materializados em figuras memoráveis como J.
Walter. Thompson, Rosser Reeves, David Ogilvy, Leo Burnett e William Bernbach.
Os anos 40 mostraram a economia norte-americana recuperada da depressão dos anos 30,
em parte pela intervenção do Estado regulando o mercado interno (New Deal), em parte
pela sua posição privilegiada de credor dos países europeus durante a guerra, que deixou
semidestruídas as grandes potências aliadas (França e Grã-Bretanha) e rivais (Alemanha,
Itália e Japão) (VIZENTINI, 1992, p. 13). Já o Brasil, tradicional parceiro comercial dos
norte-americanos, sofreu na década de 40 um rigoroso desabastecimento - especialmente
de produtos siderúrgicos e combustíveis, desviados para a manutenção da guerra - que por
um lado perturbou o meio publicitário (bem como outros setores da economia) mas que,
por outro, veio pressionar o ambiente econômico à industrialização brasileira que hoje se
apresenta.
Nos anos 50, as inovações tecnológicas produzidas para (e pela) guerra passam a ser
disponibilizadas para o mercado internacional. Como na guerra anterior, os EUA são os
maiores beneficiados, impondo ao mundo o seu modelo de capitalismo. Juntamente com o
“Estado de bem-estar social”, a economia ocidental inauguraria nova fase de esplendor da
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oferta para a qual, nas organizações industriais, o departamento de vendas já não seria mais
suficiente. Era necessário que fossem criadas demandas para os novos produtos de
consumo disponibilizados. Para GRACIOSO, durante a década compreendida entre os
anos de 1950 e 1960, "algumas empresas, principalmente multinacionais, começam a
utilizar serviços de marketing" (1990, p. 96). Nesta fase, a publicidade, caracterizada pela
intensa utilização dos meios de comunicação de massa, era utilizada como referência nas
campanhas dos novos produtos de então, processo que se intensificou até os anos 70 nos
países centrais e a década de 80 no Brasil.
A Administração de Marketing (ou Mercadológica) passa, a partir de um determinado
momento, a administrar os relacionamentos com os clientes das empresas, partindo da
premissa de que estes compõem uma massa denominada “demanda” que precisa ser
adequadamente conhecida, estimulada e canalizada, uma vez que é composta de pessoas
livres para formular suas escolhas e, assim, necessitam de opções que as agradem.
As pessoas demandam por produtos e serviços de forma desigual. Em algumas regiões ou
agrupamentos, as demandas são grandes, em outras, menores e em outras as demandas são
inexistentes. Para isto, as demandas devem ser “ajustadas” aos níveis da indústria. Em
determinadas regiões ou agrupamentos, as demandas são sazonais, em outras estão
crescentes ou declinando, em situações típicas em que os administradores destes mercados
vão lançar mão de certos expedientes para fazer com que aquela demanda se ajuste à
capacidade produtiva da indústria. Destes, podem ser lembrados as Relações Públicas, a
Publicidade, a Promoção de Vendas e os esforços de Vendas, entre outros. São as
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chamadas comunicações de marketing32, partes de uma grande rede de conexões do
capitalismo contemporâneo, técnicas de intervenção nos mercados consumidores que, com
ou sem o uso dos meios de comunicação de massa, buscam atingir objetivos de marca e de
vendas.
As necessidades que têm as firmas de intervir nos mercados concorrenciais são diversas.
Na maior parte das vezes estão em busca de persuadir consumidores à aquisição e ao
consumo de produtos industriais. Mas, isto não significa muito. Há que se comunicar a
existência destes produtos; que dar forma e significado - aura de personalidade que o
identifique e o diferencie perante o consumidor final.
A publicidade e a comunicação de massa oferecem aos consumidores produtos com
características distintas, únicas, subjetivas na maior parte das vezes. Mas por si próprias,
elas não realizam uma venda. Esta é de responsabilidade de empregados treinados,
comumente chamados de vendedores, força localizada no departamentos de vendas.
Há também outras necessidades, como a de falar com grupos menores que, por algum
motivo, oferecem ameaças e oportunidades a estas firmas. Há que se falar, por exemplo,
com os sindicatos, com os acionistas, com a imprensa, com a comunidade financeira e de
juristas e legisladores, públicos que nem sempre se comportam como consumidores mas
que são capazes de influir na chamada Opinião Pública. Como indica LEDUC (1980),
As relações públicas têm por fim preparar e sensibilizar a opinião pública em relação a uma idéia,
que vai ser benéfica à expansão do produto; a propaganda institucional dá informações gerais sobre
a empresa, seus produtos e seus serviços; a propaganda convence o público e impulsiona-o ao
produto; a promoção de vendas leva o produto ao público (p. 228).

32

A utilização racional desta gama de possibilidades de comunicação com os mercados denomina-se,
também, "comunicação integrada". A expressão é antiga, mas seu uso tem se intensificado a partir dos anos
90.
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Dentre as diversas possibilidades de comunicação com os mercados, GOMES (2003) lista
"Publicity", Força de Vendas, Relações Públicas, Promoção de Vendas, "Merchandising",
Propaganda, Publicidade ("advertising"), Patrocínio e Mecenato (p. 63-75). SISSORS &
BUMBA (2001) citam Relações Públicas, Marketing Direto, Promoções de Vendas,
Marketing de Eventos, Publicidade e Publicidade Interativa, afirmando que essas formas
de comunicação "têm objetivos diferentes" (p. 63), sem considerar maiores detalhes.
BARBAN, CRISTOL e KOPEC (2001) lembram que estas estratégias de comunicação
com os consumidores estão freqüentemente atreladas às estratégias de distribuição das
mercadorias, que são basicamente duas: Puxar ("pull") e Empurrar ("push"). A estratégia
de Puxar busca uma interação com o comprador através da publicidade, que se transforma
em demanda sobre o canal de distribuição. Por outro lado, a estratégia de Empurrar
estimula o canal de distribuição através de promoções (principalmente) a produzir esta
demanda sobre o comprador. Eles ainda dizem que "ao utilizar uma estratégia 'pull', os
fabricantes tentam construir uma demanda à marca por meio de propaganda dirigida ao
consumidor" (P. 27).
Sobre a Publicidade, PINHO (1996) atesta que "constitui ferramenta essencial no processo
de construção de imagem de marca", e que
Como atividade de comunicação, a publicidade destaca-se tanto pelo elevado grau de controle que
permite sobre as mensagens quanto pelo poder de penetração e convencimento junto aos
consumidores e público em geral (p. 51).

COBRA (1991) reflete acerca das particularidades da Publicidade comercial. O que chama
de "propaganda", ele adverte que é um forte potencializador dos esforços promocionais,
além de se constituir num importante meio para a construção de imagens de marca. Porém,
"é muito difícil explicar os resultados esperados da propaganda, pois a sua ação quase
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nunca ocorre isoladamente e quase nunca acompanha outros esforços de marketing" (p.
165).

INTENÇÃO, PROPORÇÃO E PRAZO
As opções disponíveis aos anunciantes que buscam na comunicação um caminho até as
vendas e os compradores estão determinadas em um leque de possibilidades propostas por
LEDUC (op. cit.) que conjugam uma intenção, uma proporção e um prazo (p. 225).
INTENÇÃO: COOLEY (1976), em uma obra traduzida para o português com a chancela
da Associação Brasileira dos Anunciantes (ABA)33, fez parte de uma série de autores34 que
empreenderam esforços na busca de um sistema de definição de objetivos de comunicação
pelos departamentos de marketing das organizações comerciais. Seu escopo é a definição
de "intenções" que a comunicação seria capaz de levar a efeito, chamadas "estágios da
comunicação comercial", colocadas em um leque de possibilidades ao comprador que
evoluem da consciência da existência do produto ou marca até a ação de compra (ver
tabela 9). A premissa é que para cada tipo de "intenção" buscada se constitui de uma série
de características próprias35. Cada intenção define características da mensagem e dos meios
a serem utilizados. Seguindo esta linha, a publicidade poderia ser mais adequado a

33

A Associação Brasileira dos Anunciantes (ABA) é a entidade que, no Brasil, congrega os anunciantes da
publicidade e da comunicação com os consumidores, em geral. Os anunciantes são uma das pontas do tripé
que faz da publicidade brasileira um "negócio". Foram um dos responsáveis, juntamente com as agências e os
veículos, pela movimento de auto-regulamentação publicitária em fins da década de 1970.
34

Fazem parte ainda das citações do prefácio à edição brasileira: Starch (1922), Corlett (1963) e Zeltner
(1966), além de Lavidge & Steiner (1961) (p. xiv).
35

A análise do autor é com relação à eficiência da publicidade, por ter sido esta uma opção hegemônica de
comunicação com os mercados nos anos 60, quando o livro "DAGMAR: sistema de definição de objetivos
publicitários para medir a eficiência da propaganda" foi originalmente publicado. Porém, o mesmo autor
habilita este tipo de análise quando afirma que "a publicidade é uma das várias forças que contribuem para a
tomada de consciência, compreensão, convicção e ação. Outras forças poderão surgir, dependendo se é um
produto "de consumo", "industrial" ou "de serviço" (p. 67).
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determinados tipos de intenção do que outros. Em outras palavras, dependendo do
resultado que se busca, a publicidade será (ou seria) mais ou menos adequada.

Taxionomia de Colley para os objetivos publicitários
Consciência

O consumidor tem que ter, inicialmente, consciência de uma
marca ou fabricante.

Compreensão

Ele precisa ter uma compreensão do que é o produto e o que pode
ser oferecido a ele.

Convicção

O consumidor deverá chegar a uma pré-disposição, ou convicção
mental, de compra.

Ação

Finalmente, ele é levado à ação de compra, por auto-impulso.
Tabela 5 - Fonte: COLLEY (1976, p. 48).

Percebe-se claramente na tabela que, nos dois primeiros objetivos, as intenções são
caracteristicamente relacionadas à comunicação, sendo as duas últimas mais ligadas a
processos motivacionais, que estão atreladas à presença física no ponto de venda (em
especial à última, que é a venda em si).
A tabela abaixo demonstra a relação existente entre os objetivos e os expedientes de
comunicação mais comuns.
PARA

USA-SE

Conhecimento/construção de marca

Publicidade/Mídia (televisão; rádio;
jornal; revista; outdoor)

Promover a marca com alta
credibilidade

Relações Públicas; patrocínio esportivo
e cultural; marketing social

Personalização, interatividade e criação
de relacionamento

Marketing direto, marketing on-line

Gerar vendas de curto prazo

Trade Marketing (em canais de
distribuição), promoção de vendas

Experimentação da marca/educação do
consumidor

Sampling (amostra), promoção de
consumo

Tabela 6 - fonte: PFLAEGING, Patrícia S. (2002).
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PROPORÇÃO: por sua vez, a "proporção" diz respeito à quantificação da mensagem, ou
seja, à quantidade de pessoas que devem ser abordadas por determinada mensagem
persuasiva ou que devem ser incorporadas à carteira de clientes (no caso da publicidade,
esta deve ser mensurada em termos proporcionais para servir de parâmetro para a compra
de audiência). Como exemplo, poder-se-ia vender para 40% da população de uma
determinada cidade (participação de mercado) ou falar com 75% de determinado segmento
social.
Já o "PRAZO" determinado vai dizer respeito à necessidade temporal a ser considerada até
ser atingido o objetivo. Este pode variar indefinidamente. Alguns objetivos são propostos
para serem cumpridos em um prazo de uma semana, outros de um mês, outros de um ano
etc.
Sobra a participação da publicidade entre os diversos outros expedientes, COOLEY afirma
que "o propósito da publicidade é executar uma parcela da tarefa de comunicação com
maior economia, rapidez e volume do que se fossem feitas por outros meios" (p. 68).

PRINCIPAIS FUNÇÕES DA PUBLICIDADE
Pelo que se pode constatar no dia a dia da polêmica, podem ser colocados em pólos
diferentes as funções a seguir
- expedientes de longo prazo e de curto prazo,
- expedientes de alto custo e de baixo custo,
- expedientes massivos e segmentados e
- expedientes culturalmente mais distantes e mais próximos.
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Analisemos pormenorizadamente cada um deles:
i.

Expedientes de longo prazo x curto prazo,

Chamamos expedientes de longo prazo as formas de comunicação mercadológica
caracterizadas pela alta capacidade de construção de marca. A publicidade comercial tem
sido considerada a principal, juntamente com o "merchandising" (mensagem oculta,
"ocultada" em uma determinada narrativa), as relações públicas e a assessoria de imprensa.
Os expedientes de curto prazo são os mais reconhecidamente capazes de propiciar vendas
imediatas. São característicos desta atuação as promoções das mais diversas formas (de
preço, de consumo, bônus, cupons, brindes, sorteios etc.) e a chamada "força" de vendas,
caracterizada por treinamentos e desenvolvimento de processos e dispositivos de apoio.
PARENTE (2000) afirma, acerca da construção de marca, que
Promoções de preço arruinam a confiança do consumidor na excelência reconhecida na marca. A
importância de ter uma marca equilibrada é que os consumidores estão geralmente dispostos a pagar
um valor adicional por um nome 'forte'. Investir na construção de uma marca equilibrada (brand
equity) com publicidade ou preservá-la de erosão é muito mais difícil mensurar do que efeitos
comportamentais de curto prazo. [...] A construção de uma marca equilibrada é algo de mais longo
prazo por natureza, uma vez que os efeitos da publicidade na construção da marca tende a se
acumular em um extenso período de tempo (p. 128, tradução nossa).

Mas as promoções de vendas que têm suas formas de comunicação atreladas aos meios de
comunicação de massa são as mais utilizadas atualmente nos EUA, como apresenta
ZELTNER (2001):
Por muitos anos, a idéia corrente de mercado era de que o equilíbrio do 'benchmark' ideal era de
60% publicidade e 40% promoção. Atualmente, parece que o contrário tornou-se uma relação de
equilíbrio muito mais comum (p. 21).

Os anunciantes historicamente tenderam a usar as ferramentas de longo prazo por sua
capacidade de construção de marca, mas admite-se que nos últimos 20 anos esta tendência
vem sendo modificada. Muito embora se reconheça que isto cause transtorno à TV aberta,
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com relativa facilidade se infere que venha a trazer um novo equilíbrio, em novos
patamares de sua utilização.

ii.

Expedientes de alto custo x baixo custo,

As técnicas de comunicação com os mercados têm sempre custo muito elevado. Porém,
algumas técnicas custam mais caro do que outras a partir de duas análises: a do custo
absoluto e a da relação custo x benefício 36. Assim, quanto maior a audiência que um
determinado meio de comunicação tiver no público-alvo, maior será seu custo absoluto,
mas, em contrapartida, menor será seu custo pelo benefício proporcionado. Quando menor
a audiência no público-alvo, menor será o seu custo absoluto, mas, em contrapartida, maior
será o seu custo relativo ao benefício assegurado. A televisão tradicional, meio de
comunicação de massa predileto da publicidade, guarda uma relação custo x benefício
baixa (COOLEY, op. cit., p. 68), mas seus valores absolutos são altíssimos, devido às suas
grandes audiências. PINTO (op. cit.) já sustentava que
A propaganda de marca é a alternativa geralmente utilizada para atingir a baixo custo unitário um
número grande de consumidores, espalhados geograficamente e de difícil identificação individual
(p. 69).

Os anunciantes de produtos industriais que operam com a estratégia de "liderança no custo
total" e precisam diminuir os custos de comunicação com o consumidor fazem uso das
formas de anunciar que guardam relação custo x benefício mais baixa, como a televisão
aberta, que obtém menor custo pela audiência alcançada. Os anunciantes que optam pela
"diferenciação" tendem a buscar meios de comunicação direcionados às classes elevadas,

36

A relação custo x benefício em comunicação de larga escala da publicidade chama-se Custo Por Mil
(CPM), e é relativa à audiência comprada pelo produto anunciante. É retirada da fórmula CPM = (custo
absoluto x 1.000) / audiência em números absolutos.
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como as revistas semanais, capazes de pagar valores mais altos por produtos que agregam
distinção social. Já os anunciantes com "enfoque" em determinados segmentos buscam
meios de comunicação segmentados, como as revistas mensais e canais de TV
segmentados, que têm temas extraordinariamente focalizados.
Para os dois últimos, a televisão aberta é uma opção dispendiosa, pela chamada "dispersão
da audiência". Quando um produto feminino é anunciado em um meio que "atinge"
pessoas de ambos os sexos, todas as pessoas do sexo masculino estarão sendo "atingidas"
desnecessariamente. Como a audiência é valorada em termos de custo x benefício, o valor
unitário de uma mensagem deste tipo torna-se alto. Assim, anúncios de produtos
segmentados só têm uma boa relação custo x benefício quando canalizados para veículos
segmentados.

iii.

Expedientes massivos x segmentados

A segmentação apresenta-se na economia como uma demanda particular por determinados
bens e serviços advindos de segmentos sociais. Assim como se ofertam ao consumo tais
produtos, também se materializam meios de comunicação específicos para públicos
segmentados. O mais clássico desses meios é a revista, direcionada aos mais amplos ou
estreitos grupos, tais como homens, mulheres, crianças, negros, homossexuais, as mais
diversificadas categorias de adeptos às práticas desportistas, enólogos, amantes das artes,
naturistas, músicos, profissionais das centenas de áreas da produção industrial etc.
Depois do advento da televisão, em meados do Século XX, o rádio AM se segmentou em
ouvintes de idade avançada. O rádio FM veio cobrir uma lacuna entre os jovens. O jornal
está direcionado aos cidadãos capazes de operar a leitura e de pagar o seu preço de banca,
em torno de R$ 2,00 nas grandes cidades. E a TV por assinatura vem se apresentando
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como opção aos mais diversos gostos e preferências das classes A e B, capazes de pagar
US$ 30.00 por tal privilégio. ZELTNER (op. cit.) se refere a esta forma de segmentação
como a "desmassificação" da mídia, especificamente quanto ao componente geográfico.
Vimos avanços tecnológicos tanto no setor de eletrônica quanto no de publicidade; houve outras
tantas etapas no avanço da informatização para o controle do mercado e da audiência. O crescente
poder dos varejistas na cadeia de distribuição levou os profissionais de marketing a tomarem um
especial cuidado com as variáveis dos mercados regionais e locais em sua publicidade e em
programas cooperativados (p. 20).

Em entrevista à revista Meio e Mensagem37, o superintendente comercial da Rede Globo,
Octávio Florisbal, demonstra a sua concepção das escolhas envolvendo mercados de massa
e segmentados:
Todo anunciante que procura a TV aberta para falar com seu "target" 38, na maioria das vezes está
buscando grandes coberturas geográficas e de público. Geralmente são setores que trabalham com
alto volume: produtos de limpeza, higiene, financeiro (que possui milhões de correntistas), setores
de serviços públicos como postos de gasolina e "fast food" e o próprio comércio, com milhões de
crediários. [...] No caso da Rede Globo, novelas, minisséries, shows, telejornalismo, cinema e
esportes são os que têm maior audiência e, portanto, são os preferidos pelas agências. Depois, a
grade se divide em programas mais qualificados, dirigidos para determinado "target", modelados
para atender nichos de mercado (p. 18).

Desde que se popularizaram, a partir da década de 1970, meios de comunicação
segmentados têm sido considerados mais adequados aos propósitos das firmas que fazem
uso das estratégias porteanas de "diferenciação" e "enfoque". Os massivos são sempre
muito adequados à estratégia de "liderança no custo total".

iv.

Expedientes culturalmente mais próximos x menos próximos.

Talvez a maior crítica possível nos dias de hoje à publicidade seja a sua falta de "calor"
humano. Teria se tornado "fria", impessoal, carente de proximidade com as pessoas e suas
emoções. Não proporciona interatividade; é uma via de mão única que não "escuta" o

37

Entrevista "Vítima da Globalização?". Edição de 16/04/2001.
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comprador. Diversas formas têm sido tentadas para proporcionar este "canal" de
retroalimentação de informações do comprador às organizações comerciais. São os
serviços de atendimento ao consumidor (SAC), os formulários de sugestões/reclamações
ou as pesquisas por amostragem.
Mas algumas possibilidades têm sido apontadas como solução para o problema. As mais
comuns são a utilização de canais interativos (internet, cupons e promoções nos pontos de
vendas, além do tradicional rádio, com a participação do ouvinte pelo telefone) e
comunicações regionalizadas, próximas aos consumidores. Esta tem sido a tônica da
regionalização pelo lado das agências de publicidade. Artigo divulgado pela própria
Associação Brasileira das Agências de Publicidade mostrou que os mercados regionais
foram tema de dois painéis no MaxiMídia 2003 39, o mais importante evento de mídia pelo
viés da publicidade. O texto apresenta o presidente da RBS, Nelson Sirotsky, afirmando
que
as agências e os anunciantes têm consciência de que existem vários "países" dentro do Brasil, [...]
mas a comunicação regionalizada em peças publicitárias ainda se restringe a um pequeno grupo de
anunciantes, como Banco Itaú, Coca-Cola, Volkswagen e Telemar. Essas empresas entenderam que,
para levar sua mensagem diretamente ao coração do consumidor, é preciso conhecê-lo muito bem,
saber o que pensa, quais são os seus valores e suas necessidades. "Esse conhecimento infelizmente
não é dominante no mercado", declara (ABAP, on line) .

Esta é, efetivamente, a maior abertura e a melhor possibilidade que proporciona o ambiente
econômico à regionalização: falar "de perto" com o consumidor, de forma intimista,
personalizada.

38

Estrangeirismo para significar "público-alvo".

39

Artigo "Regionalização em foco", de Francisco Fukushima e Eliane Pereira. Disponível em <
http://www.abap.com.br/noticias/regionalizacaoemfoco.htm >. Retirado da internet em 16/09/2004.

108

A VARIAÇÃO HISTÓRICA DOS INVESTIMENTOS
Os investimentos em publicidade no Brasil, juntamente com os MCM e a televisão, vêm
demonstrando grande instabilidade nos últimos anos, com quedas mais acentuadas em
algumas épocas pontuais. Tiveram quase uma década de crescimento a partir do ano de
1991, com extraordinário desempenho entre os anos de 1994 e 1997 devido ao Plano Real
(quando os investimentos chegaram perto de US$7 bilhões - ver tabela 7). O primeiro sinal
de que a pujança teria fim foi logo percebida. No ano de 1998, logo depois da Copa do
Mundo de Futebol na França, a televisão aberta viu-se sem anunciantes, amargando um
prejuízo de aproximadamente R$200 milhões em relação ao ano anterior40.

Figura 8 - fonte: Revista Meio e Mensagem de 02/06/2003.

40

Fonte: editorial A TV Não Lutou Contra As Evidências, do Grupo de Mídia de São Paulo. Retirado da
internet em 29/07/2000. Disponível em <http://www.gm.org.br/midiadados/63top.htm>.
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O chamado "bolo publicitário" teve uma grande depressão no ano de 1999 devido ao
cenário econômico mundial e, logo depois, uma recuperação no ano 2000 que
impressionou aos analistas (uma vez que então se acreditava que a publicidade e TV aberta
estaria prestes a perder espaço para a TV por assinatura e para formas inovadoras de
comunicação), totalizando investimentos de US$5,36 bilhões. Uma onda de otimismo
tomou conta do setor em 2001, frustrada por resultados negativos até o ano de 2002
quando, de forma inusitada, foi anunciado que os investimentos haviam tido uma retração
em Dólares norte-americanos mas um ligeiro crescimento em moeda brasileira.

Participação dos Expedientes do marketing

Figura 9 - Fonte: Revista Maio e Mensagem de 16 de dezembro de 2002.
O ano de 2003 foi um ano de recuperação tanto para a publicidade, que superou uma fase
de pessimismo e teve um crescimento nominal de 14,8% (2,9% de crescimento real,
contabilizada a inflação do período), quanto para a televisão, que teve um crescimento de
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15,4%, crescimento menos somente do que a chamada "mídia exterior" (outdoor, placas,
mobiliário urbano, backlight etc.) e viu sua participação entre os meios aumentar de 58,6%
para 60,4%.
Por sua vez, quando confrontada com outros expedientes de marketing, a Publicidade
aparenta perder espaço. A Pesquisa Divisão de Verbas do Marketing41 apresentou no ano
de 2002 uma pesquisa que demonstra esta perda significativa no intervalo de apenas um
ano, conforme a tabela 7.
Distribuição da verba de marketing
Mídia

2001
63%

2002
54%

Pontos-de-venda

12%

12%

Eventos

6%

11%

Marketing direto

8%

10%

Ações promocionais

6%

8%

Tabela 7 - Fonte: Instituto Resolve!

Ali se percebe que, ao tempo que os investimentos nos MCM diminuíram, os eventos,
marketing direto e promoções aumentaram. Esta tendência tem sido apontada também por
outras pesquisas do Instituto Interscience e da Câmara Americana de Comércio
(AMCHAM)42, entre outras.

41

Instituto Resolve! - Pesquisa Divisão de Verbas do Marketing. Publicado na Revista Meio e Mensagem n.º
1039 de 16/12/2002.
42

TELLES, Cecilia C. P. 1º Painel Indicadores de Marketing AMCHAM. 10/02/2004.
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CONCLUSÕES
Nos dias de hoje, a publicidade vem se transformando. Busca, baseada em interesses de
seus anunciantes, competência técnica pela segmentação e pela redução de prazos e de
custos, principalmente. Juntamente com os diversos expedientes de comunicação
mercadológica, sofre pela reorganização ambiental dos dias globalizantes.
Cada tipo de comunicação tem suas características próprias. A Publicidade tem a
característica de anunciar para o grande público mercadorias que são direcionadas ao
grande público, otimizando recursos e executando a tarefa de criar demanda e
personalidade aos produtos. Por outro lado, tem sido considerada muito impessoal e pouco
adequada para casos específicos, como os que requerem respostas a curto prazo e que
necessitam abordar públicos específicos.
De uma forma geral, as estratégias dos anunciantes são afeitas à publicidade comercial. As
industrias que adotam a estratégia de "liderança no custo total" são as mais necessitadas,
uma vez que precisam dar personalidade às suas marcas e diminuir os custos de
comunicação com o consumidor. Neste ponto, a TV aberta tem sua importância particular.
Os agentes da "diferenciação" tendem a buscar meios segmentados nas classes mais altas.
Nesta direção, a TV segmentada é uma opção que se apresenta às novas necessidades
mercantis, propensas aos produtos cada vez mais diferenciados, carregados de novos
valores cada vez mais facilmente agregáveis pelos dispositivos tecnológicos. Os
anunciantes assentados sobre estratégias de "enfoque" em determinados segmentos sociais
buscam meios de comunicação que falem diretamente com os seus consumidores.
Compreensivelmente, para estes, a TV segmentada também se mostra tremendamente
promissora, uma vez que tem, em geral, custos mais elevados do que a televisão aberta
porém mais baixos do que outros expedientes de comunicação mercadológica.
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O novo milênio vem confirmando a disposição febril dos anunciantes globais em buscar
novos dispositivos redutores de custos e promotores de eficácia no curto prazo. Até os anos
70 ou 80, praticamente todas as necessidades de comunicação dos anunciantes eram
satisfeitas pela publicidade, desde as funções de longo prazo - de construção de marca - até
as de curto prazo - de motivar o consumidor à compra -. A partir de então, a publicidade
passa a dividir a responsabilidade de proporcionar motivação à compra com diversos
outros expedientes, mais essencialmente as promoções de vendas, de consumo e de
eventos.
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CAPÍTULO 5
COMO OS ANUNCIANTES DISTRIBUEM SUAS VERBAS?

A ética neo-liberal defende pensamentos globais e ações locais. Mas será que isto se aplica
generalizadamente ao ambiente concorrencial/mercantil atual? Nos casos em que até os
dias do ano de 2004 não houve mudanças significativas, a que deveria? Será que as firmas
globais estão realmente buscando limitar seus investimentos em televisão aberta e
segmentar/regionalizar as suas verbas promocionais?
Neste capítulo, vamos analisar os padrões de utilização da televisão pelas firmas
comerciais a partir de dados coletados junto aos anunciantes, que foram perguntados
acerca de suas atuais e futuras motivações de uso da TV aberta enquanto veículo
publicitário - com a finalidade de apreensão tanto do processo em curso quanto das
possibilidades prospectivas da televisão brasileira.
Em última instância, nossa intenção é verificar até que ponto previsões anunciadas nos
anos 1990 de declínio da televisão aberta e de ascensão dos meios regionais e
segmentados, correspondem às motivações dos anunciantes brasileiros em suas disposições
de compra de espaços publicitários. Queremos saber se efetivamente os donos do dinheiro
estão, tanto quanto tem sido cogitado, fazendo migrar seus recursos de comunicação da
televisão aberta para onde quer que seja.
Uma enquête foi empreendida com os 30 maiores anunciantes brasileiros do ano de 2002,
dos quais obtivemos 8 respostas. Consiste basicamente de um questionário com 5
perguntas (em anexo) sobre a verba de comunicação e a possível/provável mudança nos
critérios utilizados nos últimos anos. A proposta foi identificar traços de intenções de
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mudanças, principalmente com tendências à segmentação e à regionalização. Assim, nas
duas etapas que se seguem, analisamos a composição desta verba, atualmente dedicada aos
meios massivos (especialmente à televisão), para posteriormente comparar estas
informações com as respostas dos questionários:
Etapa 1 - Distribuição (entre os MCM) da verba de publicidade dos 30 maiores
anunciantes brasileiros de 2002 e
Etapa 2 - Entrevistas com estes mesmos anunciantes,

OS 30 MAIORES ANUNCIANTES DA PUBLICIDADE BRASILEIRA
Os dados analisados são originários do ranking "Agências & Anunciantes" 2002,
anualmente organizado pela Editora Meio e Mensagem e publicado na edição de 02 de
Junho de 2003 da revista Meio e Mensagem43. "Agências & Anunciantes" é feito com base
no cruzamento de informações de dois estudos brasileiros: Inter-Meios e Ibope Monitor, o
primeiro caracterizado por valores fornecidos pelos anunciantes e o segundo pelo
somatório dos espaços publicitários comercializados, calculados a partir dos valores totais
das tabelas de preços dos veículos de comunicação, sem os descontos oferecidos às
agências de publicidade e aos clientes.
O universo da pesquisa é, como já foi mencionado, os maiores anunciantes do período.
Como faixa de corte, escolhemos os 30 maiores (ver tabela 10), por ser um número
significativo, além de possível de administrar sem recorrer a ajuda de uma equipe.
Entramos em contato com todos os anunciantes por meio de correio eletrônico e/ou

43

Ao principiar o ano de 2004, quando o atual levantamento de dados foi iniciado, ainda não estava
disponível a listagem de 2003.
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telefone, solicitando a resposta ao questionário e obtivemos 8 retornos, correspondentes a
26,6% dos pedidos. Dois pesquisados (6,6%) responderam negativamente e os demais
66.6% não responderam. Nossa solicitação fez questão de deixar claro que as autorias das
respostas permaneceriam em sigilo, dadas as naturezas eventualmente consideradas
estratégicas das informações. Assim, as respostas serão analisadas até o ponto em que não
venham a transparecer seus autores.
Faixa de corte da pesquisa

30 anunciantes

Respostas

8 anunciantes

Taxa de resposta

26,6%
Tabela 8 - Dados básicos da pesquisa

Dividimos os anunciantes em 7 setores, respeitando a classificação mais comum nos
círculos econômico e empresarial: a) automotivo, b) farmácia, higiene e cosmético, c)
financeiro, d) varejista, e) alimentos, bebidas e fumo, f) telecomunicações e g) confecções
e têxteis. Do setor automotivo, obtivemos duas respostas; do setor farmácia, higiene e
cosmético, uma resposta; do financeiro, uma resposta; do varejista, uma resposta; do setor
de alimentos, bebidas e fumo, duas respostas e de telecomunicações, uma resposta. O
único participante do setor de confecções e têxteis não respondeu as perguntas.
Setor

N.º Respostas

automotivo

2

farmácia, higiene e cosmético

1

financeiro

1

varejista

1

alimentos, bebidas e fumo

2

telecomunicações

1

confecções e têxteis

0

Total

8
Tabela 9 - Número de respostas por setor.
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A seguir, encontra-se uma tabela adaptada do ranking "Agências & Anunciantes" de 2002,
com os 30 maiores. Em relação à original, foram adicionados somente alguns dados de
proporcionalidade. As informações foram mantidas integralmente.
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02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

01

2

7

1

5

21

11

8

6

14

3

15

10

12

24

9

152.643

135.622

122.854

98.497

91.475

91.474

90.278

87.120

84.315

83.750

76.624

73.412

67.856

66.400

65.337

CASAS BAHIA

AMBEV *

FIAT

LOJAS MARABRAZ

FORD

LIDERANÇA

GENERAL MOTORS

DM FARMACÊUTICA

VOLKSWAGEN/SEAT

COCA-COLA

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

NESTLÉ

KAISER

ITAÚ

2002

UNILEVER BRASIL

ANUNCIANTE

3,16

3,21

3,28

3,55

3,70

4,04

4,07

4,21

4,36

4,42

4,42

4,76

5,93

6,55

7,37

51.779

57.256

56.773

42.372

70.923

58.533

76.023

48.318

89.950

50.451

91.325

60.708

113.425

114.143

134.865

TV

62

92

84

88

79

86

84

58

93

70

90

55

100

55

100

76,91

RD

3

0

2

0

2

0

4

0

3

1

0

1

1

2

10

2,261

118

1.645

662

264

746

619

1.700

8.292

2.394

315

2.096

32

1.861

564

5.627

459

99,97%

RV

7.332

3.645

7.526

1.919

2.178

14.167

-

8.027

-

12.339

58

6.682

7.050

-

11.105

0

7

6

7

11

5

11

3

3

17

9

13

6,442

Os 30 maiores anunciantes de 2002

30 MAIORES ANUNCIANTES
Perfil de investimento - período: janeiro a dezembro de 2002 - R$ (000)
JO

3.989

1.190

763

25.513

474

7.539

-

26.876

13

16.713

-

25.453

529

15.852

158
0

6

2

1

35

1

9

31

0

18

26

0

12

11,87

OD

423

580

635

2.854

698

795

-

616

-

3.147

60

456

439

-

3.540

0,963

1

1

1

4

1

1

1

3

0

0

0

2

168

3.068

1.895

7

1.731

1.015

-

889

-

6.729

-

3.337

847

-

2.516

Pay TV

1,55

0

5

3

0

2

1

1

7

3

1

2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Total %

44.222

40.266

38.116

36.695

36.068

35.034

35.027

34.709

UNIBAND

PROCTER & GAMBLE

TELESP CEL (Telefônica SP)

SADIA

BCO ABN AMRO REAL

UNIBANCO (Capitalização)

ALPARGATAS

CASA E VÍDEO

116 23

24

25

26

27

28

29

30

17

27

22

19

30

26

31

1,68

1,69

1,69

1,74

1,77

1,84

1,94

2,14

2,24

2,35

2,58

2,62

2,84

2,92

2,94

5.196

29.595

23.802

25.554

32.345

15.367

37.757

43.608

38.549

31.968

42.873

28.321

33.685

40.162

46.974

84

68

71

88

40

94

99

83

66

80

52

57

66

77

14

1

141

1.182

485

4.363

6

613

166

860

1.254

1.677

7.100

1.346

340

0

0

3

1

11

0

1

0

2

2

3

12

2

1

712

4.165

7.752

4.893

2.447

4.161

1.262

-

59

2.622

2.066

9.105

4.718

49

7.364

12

22

14

7

11

3

0

5

4

17

8

0

12

28.788

832

2.535

2.063

182

12.375

121

-

7.609

11.719

6.180

14.175

12.619

18.896

2.643

2

7

6

0

32

0

16

24

12

26

21

31

4

-

245

92

203

888

1.580

178

-

61

1.449

9

641

355

-

-

1

0

1

2

4

0

0

3

0

1

1

32.104

-

189

712

2.172

347

270

940

-

-

30

997

369

363

-

3.513

1

2

6

1

1

2

0

2

1

1

6

119

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
2.900

Tabela 10 - Fonte: revista Meio e Mensagem de 02 de Junho de 2003.
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0
2
83
2.070.682
100 1.592.600
46.824
133.403
245.799
19.944
TOTAL
* AMBEV — BOHEMIA: 4.227; ANTARCTICA: 46.820; BRAHMA: 29.395; SKOL: 29.146; PEPSICO: parte bebidas 13.267; Total: 122.854
Ranking Agências & Anunciantes - 02 de Junho de 2003 - Copyright © 2003 Editora Meio & Mensagem Ltda. Todos os direitos reservados
O ranking de anunciantes de Agências & Anunciantes é feito com base no cruzamento de informações de dois estudos: Inter-Meios e Ibope Monitor.

46.445

CARREFOUR

22

25

48.648

TIM BRASIL

21

69

53.379

TELESP (Telefónica SP)

20

41

54.289

RENAULT DO BRASIL

19

16

58.842

BRADESCO

18

20

60.452

PONTO FRIO

17

29

60.833

EMBRATEL

16

4

ANÁLISE GERAL DOS 30 MAIORES ANUNCIANTES DO ANO DE 2002.
1. Todos os 30 maiores anunciantes pertencem a setores da economia que se dirigem
ao grande público. São eles:
a) fabricantes de produtos de rápido consumo, dentre bens duráveis e não
duráveis,
b) serviços oferecidos em âmbito nacional ou, em poucos casos, de grande
presença na Região Sudeste, ou
c) estabelecimentos varejistas de larga distribuição.
Alguns anunciantes encabeçam a lista das maiores empresas brasileiras publicada em
Melhores e Maiores de Exame 2004 (a partir de dados de 2003 - primeira página da
lista em anexo), como

as indústrias automobilísticas e as empresas de

telecomunicações. As Casas Bahia estão na 39ª posição na publicação de Exame. As
lojas Marabrás, 5º maior anunciante com uma verba de mais de R$90 milhões anuais,
sequer são citadas entre as 500 brasileiras. Outros mal aparecem - vale citar o caso da
Procter & Gamble, gigante transnacional de expressividade recente no Brasil, que no
"ranking" de Exame está na posição 461, foi em 2002 o 24ª maior anunciante, tendo
sido o 17ª no ano de 2001. Também Alpargatas, 265ª no "ranking" de Exame e 29ª
maior anunciante em 2002, tendo sido a 26ª em 2001. Por outro lado, alguns dos 10
maiores citados em Exame não constam entre os 30 anunciantes de Meio e Mensagem.
São eles: Petrobrás, Petrobrás Distribuidora, Telemar, Ipiranga, Shell e Brasil Telecom
(p. 60).
2. Ao todo, os 30 maiores destinaram de R$2,07 bilhões para a comunicação de seus
produtos ou serviços, correspondentes a mais de 20% de todos os investimentos em
mídia do ano, que foram de R$9,63 bilhões. Deste total, 76,91% foram dedicados à TV
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aberta. O meio jornal recebeu 11,87% e a revista teve 6,44% da verba. Rádio, Outdoor
e TV paga recebem menos de 2,5% cada e menos de 5% dos investimentos totais
(importante observar que a TV paga recebe atualmente mais do que o tradicional meio
outdoor).
3. De todos, dois alocaram 100% de seus gastos em TV. Somam-se a estes, quatro
com mais de 90% e tem-se que um total de 20% de todos os anunciantes direcionaram
à TV aberta mais de 90% de seus gastos com comunicação.
4. É possível perceber também uma rápida ascensão de algumas empresas de alta
tecnologia e do setor financeiro, atividades tidas como altamente lucrativas nos dias
atuais. Enquanto isto, a indústria tradicional mantém suas posições com menores
variações.
5. Somente dois dos 30 alocaram menos de 50% em TV aberta. O fato causa surpresa
com relação ao anunciante do setor varejista (Casa e Vídeo) e soa incomum uma
empresa do setor de telecomunicações dedicar somente 40% à TV (Telefónica SP). O
primeiro porque é a "bola da vez" da publicidade: o setor varejista tem comandado
parte substancial das ações de comunicação de massa no Brasil. O segundo, por ser
uma empresa de tecnologia com altas margens de lucro e que, nos últimos 10 anos, tem
procurado meios rápidos para se estabelecer.
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ANÁLISE SETORIAL DOS 30 MAIORES DE 2002.

Comércio Varejista
Comércio Varejista
21,35%
Perfil de investimento - período: janeiro a dezembro de 2002 - R$ (000)
ANUNCIANTE
2

CASAS BAHIA

2002

TV

135.622

114.143

%

RD
5.627

84
5

LOJAS MARABRAZ

91.475

91.325

73.412

17 PONTO FRIO

60.452

40.162

22 CARREFOUR

46.445

38.549
5.196

TOTAL

%

-

60

25.513
18.896
0

7
4

-

0
-

31

59
0

-

2.854
35

49

14
15

Pay TV

0

3

2

83

%

-

-

1.919

166

OD

0

1
1.346

%

15.852

58

746
58

34.709

JO

12

0

66

30 CASA E VÍDEO

%

-

32

42.372

RV

4

100
12 GRUPO PÃO DE
AÇÚCAR

%

7.609
0

61
16

712

28.788

0

-

0

2

83

1,30

0,82

29,5

-

442.115
Média: 67,69

0,68

Tabela 11 - Comércio Varejista
O setor do Comércio Varejista foi o de maior volume de investimentos em mídia de massa
em 2002. É um dos setores menos concentrados no meio TV, com 67,6% de seus
investimentos dedicados a ela. Merece destaque, também, o meio jornal, com perto de 30%
de todo a verba dedicada. Tem sido considerado o setor anunciante de maior "peso" nos
últimos anos.
Responsável por mais de 21% da verba de mídia, o varejo foi, até a década de 1980 no
Brasil, um setor local, partícipe dos sistemas de distribuição das marcas nacionais. Por isto,
fazia uso dos meios locais para suas promoções, com destaque para o jornal, com os
conhecidos encartes. O meio TV sempre foi muito afeito às promoções das redes
supermercadistas, mas no âmbito local. O varejo em grande escala é um fenômeno recente.
Depois do Plano Real e com a chegada de empresas transnacionais (como o grupo francês
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0,00

Carrefour e o português Sonae), transformou-se e, desde então, dita grande parte das regras
comerciais seguidas pela indústria de bens de consumo não duráveis.
Destaque, dentre os anunciantes de 2002, para as Casas Bahia, com um volume de
investimentos da ordem de R$ 135 milhões, com 84% destinados à televisão, e Lojas
Marabráz, com 100% alocados em TV.
O setor varejista apresenta-se como a grande novidade entre os anunciantes dos tempos
recentes, o que faz dele um setor de difícil análise. Talvez se possa pensar em abordá-lo
por dois lados: o da experiência e o da projeção.
Pelo primeiro, pode-se considerar que as empresas com maior tradição de anunciante têm
maiores possibilidades de sucesso no uso de comunicações regionais e segmentadas, uma
vez que a experiência assim as permitiriam. Desta forma, poder-se-ia admitir que as
empresas de menor tradição tenderiam a arriscar menos em meios alternativos, e por isto se
dedicariam mais à TV aberta. Pelo segundo, as empresas altamente lucrativas, que se
percebem com alto potencial de crescimento, voltariam-se para a televisão aberta para se
consolidarem enquanto hegemônicas, uma vez que o varejo em nível nacional é um
fenômeno recente no Brasil.
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Automotivo
Automotivo
20,04%
Perfil de investimento - período: janeiro a dezembro de 2002 - R$ (000)
ANUNCIANTE
4

FIAT

2002

TV

98.497

60.708

%

RD
1.861

62
6

FORD

91.474

50.451

8

GENERAL MOTORS

87.120

48.318

10 VOLKSWAGEN/SEA
T

83.750

58.533

19 RENAULT DO BR

54.289

28.321

2

70

2
1.677

18

17
9.105

7
889

1
795

9
14.175

3
6.729

3

31

%

3.337

616

7.539

Pay TV

0
3.147

26.876
9

%

456

16.713

14.167

OD

26

13

3

%

25.453

8.027

1.700

JO

7
12.339

2.394
55

%

6.682

2.096

52

RV

2

55

TOTAL

%

1
1.015

1
641

1
369

3

17

26

1

1

2,41

12,63

22,01

1,35

2,73

415.130
Média: 58,86

Tabela 12 - Setor Automotivo
Segundo a lista dos 30 maiores de Meio e Mensagem, o setor automotivo representou
16,6% de todos os anunciantes e foi responsável por 20% de toda a verba destinada à
comunicação de massa no ano de 2002. Alocou 58,86% de toda a sua verba em TV e
22,01% em jornal, ficando o restante para as demais mídias. É o setor mais comedido no
que diz respeito à centralização da verba de televisão e, consequentemente, é o que faz
maior uso das outras mídias, em especial a mídia impressa (revista = 12,63% e jornal =
22,01%). Uma explicação para o fato talvez possa ser encontrada na experiência que têm
estes agentes na utilização da comunicação com os consumidores, o que faz deles usuários
potenciais dos meios de melhor relação "custo x benefício" e de meios segmentados e
regionais.
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Alimentos, bebidas e fumo
Alimentos, bebidas e fumo
17,89%
Perfil de investimento - período: janeiro a dezembro de 2002 - R$ (000)
ANUNCIANTE
3

AMBEV *

2002

TV

122.854

113.425

%

RD
564

92
11 COCA-COLA

76.624

70.923

13 NESTLÉ

67.856

56.773

14 KAISER

66.400

57.256

26 SADIA

36.695

32.345

1

86

1
485

1

5
2.447

2
1.895

1
580

2
182

1
1.731

1

1

%

847

635

1.190

Pay TV

0
698

763
11

%

439

474

3.645

OD

0

3

0

%

529

7.526

662

JO

6
2.178

264
84

%

7.050

619

88

RV

0

93

TOTAL

%

3
3.068

1
888

5
347

1

7

0

2

1

0,79

6,36

0,89

1,1

2,26

370.429
Média: 88,59

Tabela 13 - Alimentos, bebidas e fumo
Tradicional anunciante da TV, o setor de Alimentos, bebidas e fumo foi, em 2002,
responsável por 18% do total da verba de mídia brasileira. De todos os agentes, nenhum
dedica menos de 80% de sua verba à TV, perfazendo uma concentração próxima a 90%.
Das outras mídias, vale considerar que mais de 6% foram destinados às revistas e menos de
3% à TV paga.
Do setor, destacam-se as indústrias de bebida, com AMBEV, Coca Cola e Kaiser.
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Financeiro
Financeiro
15,92%
Perfil de investimento - período: janeiro a dezembro de 2002 - R$ (000)
ANUNCIANTE
7

LIDERANÇA
(Capitalização)

15 ITAÚ

2002

TV

90.278

89.950

%

RD
315

100
65.337

51.779

58.842

33.685

23 UNIBAND
(Capitalização)

44.222

43.608

27 BCO ABN AMRO
REAL

36.068

25.554

28 UNIBANCO
(Capitalização)

35.034

12

99

OD

%

-

3.989
11

4.718

613

%

13

7.332

7.100

Pay TV

%

-

423
6

12.619
8

-

168
1

355
21

-

0
363

1
-

1
-

1
1.182

71

4.893
3

141
68

JO

0

3

57

TOTAL

%

-

1.645

23.802

RV

0

79
18 BRADESCO

%

2.063
14

7.752

203
6

2.535

2.172
1

92

6
712

0

22

7

0

2

3,33

9,15

6,75

0,34

1,48

329.781
Média: 78,92

Tabela 14 - Setor Financeiro
Mais numeroso (20% de participação nos 30 maiores), o setor financeiro, considerado
altamente lucrativo, foi responsável por 15% do total da verba de mídia de 2002.
Concentrou suas opções na televisão até o limite próximo a 80%, chegando a 99% e 100%
em dois dos casos. Muito pouco investiu em outras mídias - destaque para os quase 10%
destinados ao meio revista.
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Telecomunicações
Telecomunicações
9,70%
Perfil de investimento - período: janeiro a dezembro de 2002 - R$ (000)
ANUNCIANTE
16 EMBRATEL

2002

TV

60.833

46.974

%

RD
340

77
20 TELESP (Telefónica
SP)

53.379

42.873

21 TIM BRASIL

48.648

31.968

25 TELESP CELULAR
(Telefônica SP)

38.116

15.367

RV

1.254
80

2

6.180

%

Pay TV

-

3.513

9

997

5

0
1.449

24
12.375

%

6

12
11.719

4.161

OD

4

4

2

%

2.643

2.622

4.363

JO

12
2.066

860

40

%

7.364
1

66

TOTAL

%

2
30

3
1.580

0
270

11

11

32

4

1

4,03

8,07

18,12

1,78

2,10

200.976
Média: 65,89

Tabela 15 - Telecomunicações
O setor de Telecomunicações tem sobressaído desde os anos 90 por sua atualidade e
necessidade de criação de demanda de telefonia celular. Com quatro representantes entre
os 30 maiores anunciantes de 2002, o setor dedica uma verba que corresponde a 10% do
volume total em mídia. É um dos que menos se concentrou na televisão aberta e um dos
que mais direcionou seus esforços ao jornal. Vale ainda ressaltar que o setor prestigiou o
meio revista com 8% de seu investimento.
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Farmacêutico, Higiene e Cosméticos
Farm. Hig. Cosmético
13,38%
Perfil de investimento - período: janeiro a dezembro de 2002 - R$ (000)
ANUNCIANTE
1

2002

UNILEVER BRASIL 152.643

TV

%

134.865

RD

%

459

DM
FARMACÊUTICA
24 PROCTER &
GAMBLE
TOTAL

84.315

76.023

40.266

37.757

%

11.105

88
9

RV

0
8.292

%

158
7

-

90

JO

OD

%

3.540
0

-

Pay
TV

%

2.516
2

-

2
-

10
6

1.262

121

178

940

94

0

3

0

0

2

90,76

3,38

3,47

0,13

0,92

1,32

277.224
Média:

Tabela 16 - Artigos Farmacêuticos, de Higiene e Cosméticos
Com 10% de participação no bolo dos maiores 30 anunciantes, o setor de produtos
farmacêuticos, de higiene e cosméticos foi, de todos, o mais concentrado, ultrapassando os
90% de investimentos em TV. Talvez o fato se explique devido ao caráter tradicional dos
seus produtos e, principalmente, de seus consumidores. Vale ressaltar que, mesmo não
sendo o setor de maior volume de investimentos, abriga o maior anunciante do ano: a
Unilever, proprietária de marcas consagradas, como sabão em pó Omo, sabonetes Lux e
Rexona, margarina Doriana e sorvetes Kibon.
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Confecções e Têxteis
Confecções e Têxteis
1,69%
Perfil de investimento - período: janeiro a dezembro de 2002 - R$ (000)
ANUNCIANTE
29 ALPARGATAS
TOTAL

2002

TV

35.027

29.595

%

RD

%

1

RV

%

4.165

JO

%

832

OD

%

245

Pay TV

%

189

84

0

12

2

1

1

84

0

12

2

1

1

35.027
Média:

Tabela 17 - Confecções e Têxteis
Menos representativo entre os 30 maiores anunciantes de 2002, o setor de Confecções e
Têxteis foi responsável por menos de 2% dos investimentos em comunicação de massa. O
único integrante da lista é a Alpargatas, que aparece como a 29ª maior anunciante do ano.
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ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS ANUNCIANTES
Aqui serão apresentadas e analisadas as respostas dos anunciantes às cinco perguntas do
questionário (em anexo). As considerações foram feitas por perguntas, o que quer dizer
que as respostas à pergunta n.º 1 de todos os anunciantes estão analisadas conjuntamente,
bem como as demais. Antes de serem examinadas as respostas, cada pergunta é analisada
em sua estrutura, proporcionando coerência e compreensão ao estudo.
É importante deixar claro que o pesquisador firmou compromisso com os anunciantes no
sentido de não divulgar qualquer dado de autoria. Além disso, eles foram deixados à
vontade para se isentar de responder a questões consideradas sensíveis. Lembramos,
entretanto, que aqui encontram-se observações de alguns dos maiores anunciantes
brasileiros, que por sua vez figuram, em sua maioria, dentre os

maiores grupos

empresariais do país.
A seguir encontram-se as respostas dos anunciantes com suas análises.

Pergunta 1

(Mesmo que subjetivos,) quais têm sido os critérios utilizados recentemente pelos
executivos de sua empresa para aumentar ou diminuir seus investimentos em
comunicação?

Anunciante 1 (setor financeiro): Os critérios utilizados para definir investimentos em
comunicação têm sido em função das necessidades do planejamento anual e de custos x
benefícios.
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Anunciante 2 (setor automotivo): Os investimentos são definidos em relação direta aos
resultados esperados da empresa. Nos últimos 6 anos os investimentos se reduziram devido
ao mercado desaquecido. Assim, a companhia precisa se adequar a receita.
Anunciante 3 (setor automotivo): Basicamente estes: a rentabilidade (talvez o mais
importante). Depois, é possível se orientar ainda pela visibilidade, pela cobertura e pelo
CPM, entre outros. Temos visto que a visibilidade é dependente da experiência que a
comunicação cria entre a marca e o consumidor. Ela favorece o ponto de venda, onde
outras formas de abordagem estarão atuando - materiais de PDV, experimentação etc.
Neste sentido, mídias atrativas como a TV têm funcionado bem.
Anunciante 4 (alimentos, bebidas, fumo): Basicamente nos apoiamos no cálculo da
capacidade que uma Marca tem em gerar valor para a Companhia. Para tanto analisamos
seu histórico recente de vendas versus investimento em comunicação e confrontamos com
uma análise sobre seu potencial de retorno futuro.
Anunciante 5 (alimentos, bebidas, fumo): Situação macro-econômica, projeções de
Consumo e Venda das categorias em que atuamos, medidas históricas de eficácia na
comunicação.
Anunciante 6 (farmacêutico, higiene, limpeza): Os critérios são: crescimento de volume
e fixação de imagem/atributos de marca, dependendo dos objetivos de campanha, sempre
comparados ao montante do investimento.
Anunciante 7 (comércio varejista): Os critérios utilizados são as metas de crescimento
estipuladas pela alta administração versus projeção de resultados.
Anunciante 8 (telecomunicações): Os investimentos em comunicação são avaliados de
acordo com as estratégias e prioridades da empresa. Além disso, é feita uma avaliação das
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mídias disponíveis: custo, retorno e eficiência de acordo com os objetivos de cada
campanha.

Considerações sobre a pergunta 1:
Intentamos, com esta pergunta, colher indícios de que, se a TV aberta deve perder parte da
verba de publicidade que a sustenta, que tipo de perda é esta? As possibilidades de resposta
à pergunta são três: 1) a verba de comunicação dos anunciantes está decaindo como um
todo, 2) a verba da comunicação está aumentando mas a da publicidade está diminuindo e
3) a verba de comunicação está aumentando como um todo.
O primeiro caso - se a verba de comunicação dos anunciantes está decaindo como um todo
- caracterizaria uma mudança conjuntural por fatores ambientais - no caso dos anunciantes
das marcas de indústria, majoritariamente o ambiente econômico que afeta o padrão de
consumo e, conseqüentemente, a demanda.
O segundo caso, se verba da comunicação está aumentando mas a da publicidade está
diminuindo, caracteriza uma mudança estrutural, uma vez que os fatores econômicos
conjunturais seriam desconsideráveis ou estariam sendo desconsiderados.
O terceiro caso, se a verba de comunicação está aumentando como um todo, também
caracterizaria uma mudança conjuntural por fatores ambientais - nesse caso, ao contrário
do primeiro, de expansão econômica.
Obviamente, em situações reais, podem ocorrer uma ou mais mudanças das aqui descritas
simultaneamente.
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Análise 1:
Uma primeira análise deste conjunto de respostas mostra que os anunciantes têm
determinado seus investimentos em comunicação motivados por fatores tanto conjunturais
quanto estruturais. Os respondentes focalizaram as suas resposta com princípios diferentes.
É ilustrativo do fato a resposta do entrevistado n.º 2, que demonstra preocupação
unicamente com o fator macroeconômico - o mercado desaquecido -. O mesmo motivo
demonstram os respondentes n.º 1, o n.º 5 e o n.º 7.
Os demais entrevistados apontam para fatores do conjunto (coisas como objetivos de
planejamento, que dependem do momento sócio-econômico) e de ordem técnica, indicando
que se a estrutura dos sistemas sofrerem mudanças, estas serão percebidas e incorporadas
pelos planejadores da comunicação. Estes aparecem nas expressões "custo x benefício",
"rentabilidade", "potencial de retorno", "eficácia", "resultados", "retorno" etc. Obviamente,
a constatação de que algumas respostas não fazem alusão a fatores de ordem conjuntural
não evidencia que seus autores não estejam preocupados com as condições econômicas ou
outras.
Vejamos a seguir a segunda questão da entrevista.

Pergunta 2
O que o (a) Sr.(a) pode apontar como perspectivas para a flutuação desta verba para os
próximos 5 anos?

Anunciante 1 (setor financeiro): Grande interferência de conjuntura face ao cenário
internacional e eventual necessidade de mudança no mix de mídia.
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Anunciante 2 (setor automotivo): Nossa vontade é que aumente e volte aos patamares de
1997 ou 1998. [...] Esta verba estará diretamente relacionada a uma futura reação do
mercado. Mas a flutuação da verba também pode ser em decorrência de lançamentos de
novos modelos. Neste caso, há aumento.
Anunciante 3 (setor automotivo): Novas experimentações no mix de comunicação.
Internet, principalmente. Nela consigo fazer quase tudo - comunicar, mostrar, exemplificar,
montar, fazer pós-venda etc.
Anunciante 4 (alimentos, bebidas, fumo): Crescimento contínuo para compensar perdas
da inflação e entrada de novos concorrentes.
Anunciante 5 (alimentos, bebidas, fumo): Entrada de Novos concorrentes e alterações no
ambiente macro.
Anunciante 6 (farmacêutico, higiene, limpeza): A verba tende a se manter nos próximos
três anos e aumentar ligeiramente após este período, caso os resultados de share sejam
positivos.
Anunciante 7 (comércio varejista): Os veículos segmentados que permitem maior
"relacionamento" deverão receber mais investimentos, até porque permitem maior
negociação (de mídia) e rentabilização da verba.
Anunciante 8 (telecomunicações): Não informado.

Considerações sobre a pergunta 2:
Aqui pretendemos obter informações específicas que descrevessem os processos anteriores
em uma perspetiva temporal. Se uma das respostas apontasse para fatores de ordem
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estrutural, a resposta a esta segunda pergunta poderia ser ilustrativa de tais movimentos
atuais e futuros.

Análise 2:
Os dois primeiros escreventes, juntamente com o sexto, falam de especificidades
econômicas gerais. O terceiro é quem descreve com riqueza um novo expediente de
comunicação tendencial - a internet - e as formas possíveis de ser usado.
Fato curioso é terem as respostas 4 e 5, ambas de anunciantes dos setores farmacêutico,
higiene e limpeza, apontado a entrada de novos concorrentes como elementos
ameaçadores. Muito embora esta seja uma mudança característica do meio ambiente
daquelas indústrias, pode estar relacionada ao momento de competitividade por que passa
o setor, o que pode causar mudanças de ordem estrutural na utilização de meios massivos,
como a televisão. O sétimo inquirido também tem uma resposta detalhada da utlização dos
meios de comunicação, adicionando a palavra "relacionamento", muito usada nos dias de
hoje para aludir a uma posição de distância da televisão, por sua ausência de interatividade.
O último não quis fazer maiores considerações.

Pergunta 3

Do total destes investimentos, existe alguma tendência dos executivos para diminuir a
verba da TV aberta no longo prazo?

Anunciante 1 (setor financeiro): Não, temos usado TV nos últimos anos como principal
meio do mix de mídia.
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Anunciante 2 (setor automotivo): Não. Mas existe uma tendência para aumentar os
outros meios - TV a cabo, por exemplo, que é bem segmentada, adequada ao consumidor
de automóveis novos.
Anunciante 3 (setor automotivo): Sem dúvida. Os bens duráveis dependem muito do
PDV, mas os segmentos de maior competitividade ainda dependem da TV aberta para
construção de suas imagens. Os produtos precisam da TV para se posicionarem. Depois
agem outros meios. Mas os mercados atuais são muito baseados em preço e oportunidades.
Tivemos nos últinos 3 anos uma inversão de 60% de TV contra 40% de comunicação
promocional para uma relação atual de 65% de promocional para 35% de TV.
Anunciante 4 (alimentos, bebidas, fumo): Sim. Os espaços em TV aberta vêm
apresentando um crescimento de preços muito acima da inflação, diminuindo ano a ano a
rentabilidade do investimento nesta mídia. A tendência é buscar alternativas em outras
mídias (revista, jornal, rádio) ou mesmo incrementar investimento fora das mídias
tradicionais.
Anunciante 5 (alimentos, bebidas, fumo): Existe a preocupação constante de procurar
canais alternativos de Mídia.
Anunciante 6 (farmacêutico, higiene, limpeza): A verba de TV aberta tende sim a
diminuir e não no longo, mas no curto e médio prazos. Isto se deve a baixíssima eficiência
deste veículo do ponto de vista de custo e convencimento. A TV sempre terá seu lugar e o
conteúdo composto de imagem e áudio é ainda imbatível, entretanto, devido ao "clutter" de
TV aberta, a mensagem tem dificuldades em passar ao consumidor. O uso de outros meios
potencializa a campanha e estes estão em franco crescimento.
Anunciante 7 (comércio varejista): Sim, existe.
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Anunciante 8 (telecomunicações): A TV aberta é um dos maiores meios de comunicação
com o público. Não há por que diminuir. O que existe é uma análise de todas as mídias e o
investimento em cada uma é realizado de acordo com seu custo/ beneficio para a campanha
em questão.

Considerações sobre a pergunta 3:
Esta pergunta é somente uma radicalização da pergunta anterior. Se há uma tendência de
diminuição da verba da TV, que esta seja estabelecida em termos objetivos, para poderem
ser mensuradas.

Análise 3:
Das oito anunciantes que se pronunciaram, três não pretendem diminuir o volume de
investimentos em TV. Isto pode estar relacionado à ausência de competitividade naquele
setor específico, bem como a sua faixa de lucratividade (é fácil imaginar que setores com
maiores lucros podem se preocupar menos com altos gastos em TV). No primeiro caso,
vale perceber que as duas respostas do setor automotivo são opostas, não tipificando
fortemente uma tendência. De qualquer forma, a que afirma que não deve diminuir a verba
da TV afirma, também, que deve aumentar a verba de outros meios, como a TV a cabo, o
que caracteriza não uma diminuição absoluta, mas sim na relação de comparação de uma
perante a outra.
A depender da interpretação que se dá à resposta n.º 2, conclui-se que, dos oito
considerados, somente entre 25% e 37,5% não pretendem diminuir a verba de TV. O que
pode significar, inclusive, que já o tenham feito...
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Pergunta 4

(Se 3 positiva): Na sua opinião, para que tipo (s) de ferramenta (s) do marketing esta verba
terá maiores possibilidades de estar migrando?

Anunciante 1 (setor financeiro): -------Anunciante 2 (setor automotivo): -------Anunciante 3 (setor automotivo): Internet, PDV e atividades promocionais.
Anunciante 4 (alimentos, bebidas, fumo): Promoção e eventos.
Anunciante 5 (alimentos, bebidas, fumo): Ações de Non-Advertising (eventos, marketing
direto etc.).
Anunciante 6 (farmacêutico, higiene, limpeza): A verba está migrando para Out-OfHome (OOH), especialmente mobiliário urbano, ônibus e outros lugares onde as pessoas se
encontram mais receptivas às mensagens. Também há um forte movimento para festas
populares e eventos regionais.
Anunciante 7 (comércio varejista): A verba deverá migrar para TV por assinatura e
veículos citados na resposta 2.
Anunciante 8 (telecomunicações): --------

Considerações sobre a pergunta 4:
Esta pergunta aponta, logicamente, para a formalização dos expedientes de comunicação
que, confirmando a existência de mudanças devidas a fatores estruturais, estariam sendo
contemplados com esta verba anteriormente destinada à TV (especialmente, ligados às
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intenções de venda ou marca, às proporções "massiva" ou "segmentada" e aos prazos
longos ou curtos).

Análise 4:
É interessante observar que, dos expedientes apontados como potenciais recebedores de
verba da TV, estão presentes, em grande maioria, aqueles apontados como de retorno em
curto prazo, como o ponto de venda (PDV), atividades promocionais e marketing direto.
"Non-advertising" pode estar relacionado tanto às atuações de curto quanto às de longo
prazo, mas admite-se que a maior parte das pessoas se refere ao estrangeirismo com tons
de curto prazo. O corpo de respostas não autoriza a deduzir elementos relativos às grandes
massas (MCM) ou aos pequenos grupos segmentados.
Aparecem, também, a TV por assinatura, os meios "out-of-home" (estrangeirismo para
mídia exterior) e... Isso mesmo, festas populares e eventos regionais.

Pergunta 5

Há anos fala-se que a TV aberta vai exaurir e que os meios de comunicação vão convergir
em torno das redes digitais, mas tal tendência aparentemente não tem se verificado - até o
momento - no Brasil. O que o (a) Sr.(a) pensa disto e como tem sido para os executivos de
sua empresa administrar a verba de comunicação frente a tal cenário?

Anunciante 1 (setor financeiro): Os investimentos em TV aberta tem crescido no Brasil,
para desespero dos demais meios. É claro que para falar com nichos os anunciantes tem
buscado meios/veículos específicos para aumentar eficiência e diminuir a dispersão.
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Anunciante 2 (setor automotivo): Não tem sido difícil. Não há essa tendência de acabar a
TV aberta. Acredito que, muito pelo contrário, tudo vai voltar a convergir para a TV
aberta. No caso específico do BR, a TV aberta jamais será substituída. A TV tem uma
cobertura maior do que todos os meios. No Brasil ela é especialmente forte.
Anunciante 3 (setor automotivo): Não tem sido um problema, temos convivido bem com
esta transição. Não acredito que desapareça a TV aberta. A TV no Brasil é forte. O que
temos procurado é fazer trabalho "intermeios". Hoje não dá para fazer só Jornal Nacional.
São necessários meios diferenciados para chegar ao ponto.
Acreditamos que estamos lidando com três grandes mudanças:
- Existem muitas novas ferramentas de marketing - CRM, MKT direto etc., que começam a
ver o consumidor de forma muito mais segmentada.
- Antes, as bases para análise do cliente era baseada em informações sócio-econômicas
(idade, classe social e sexo). Hoje, isto já divide importância com o ciclo de compras, os
hábitos de consumo, de lazer. Para isso podemos usar o patrocínio, TV, rádio etc. para
atingir o consumidor em mais fases do seu dia-a-dia.
- A comunicação deve passar a olhar consumidor como cidadão.
Anunciante 4 (alimentos, bebidas, fumo): A TV Digital ainda é uma realidade distante
para o Brasil. A preparação para sua chegada se dá através dos investimentos em internet,
tentando entender a relação que os consumidores estão desenvolvendo com uma mídia que
permite a interação e acesso de conteúdos múltiplos e quais as conseqüências disso para a
publicidade e outras ferramentas de comunicação.
Anunciante 5 (alimentos, bebidas, fumo): Acreditamos que no cenário atual, a única
alteração que pode mudar o quadro de mídia no Brasil é a aprovação da lei que permite a
entrada de capital externo neste mercado. Dentro das incertezas do mercado como um
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todo, não só o de mídia, procuramos estabelecer uma estratégia para a marca de longo
prazo, porém as ações táticas são autorizadas de maneira gradual a fim de permitir
possíveis ajustes necessários.
Anunciante 6 (farmacêutico, higiene, limpeza): Em um país aonde apenas 26% da
população pode ler ou escrever textos corretamente, a TV aberta é uma das poucas opções
de lazer para classes populares. O modelo de redes digitais não é acessível assim como não
é lucrativo, razão pela qual ainda não aconteceu. Também se inclui nisto a TV digital. Os
dois vão acontecer mas o modelo de TV aberta com break comercial tem um longo futuro.
Não temos expectativa de mudanças no curto ou médio prazo. Talvez isto se verifique em
produtos de consumo restritos às classes mais abastadas.
Anunciante 7 (comércio varejista): Pode acontecer, sim pode. Mas a longo prazo. De
qualquer maneira tudo vai depender de: a) como as cias. vão buscar o diálogo, a
comunicação com o consumidor e b) qual será a evolução do Meio TV aberta como
veículo de comunicação de massa.
Passa inclusive pelo questionamento de "O que será a comunicação de Massa" a longo
prazo. Acho que o mercado publicitário sempre carrega uma sede por novidades que faz
com que algumas agências de propaganda gerem esta ansiedade, mas cabe aos "clientes"
destas agências orientá-las a apurar através de pesquisas qual o melhor veículo para
divulgar seu produto ou serviço ao consumidor. É simplesmente uma questão de
mensuração de resultados.
Anunciante 8 (telecomunicações): Nos faz lembrar a internet. Falava-se que com a
internet, jornais e revistas teriam suas vendas reduzidas. Esse fato não aconteceu.
É claro que o avanço da tecnologia digital nos proporciona uma série de vantagens: envio
de mensagens, fotos, vídeos. Faz com a informação chegue mais rápido ao seu destino
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final. Cada vez mais ela é utilizada. Veja como exemplo a telefonia celular. Hoje enviamos
mensagens, fotos, filmes de um simples aparelho que cabe na palma da sua mão. Isso é
fantástico. Estamos vivendo um momento em que a teconologia tem tido uma grande
avanço e com muita rapidez. Acredito que isso trará excelentes resultados para os meios de
comunicação atual, inclusive a TV Aberta.
Não acredito que vamos ter um "boom" de informações digitais. Não vejo as cenas de
filmes de ficção, onde o futuro aparece tão frio, como uma realidade tão próxima assim.
Ainda temos um longo caminho pela frente.

Considerações sobre a pergunta 5:
Na presente pergunta, buscou-se uma espécie de posicionamento quanto à compreensão
das transformações dos meios de comunicação em geral e da TV em particular. As
respostas a tal pergunta poderiam indicar o comprometimento das firmas anunciantes com
tais mudanças e com a aposta global na regionalização da televisão brasileira dos últimos
anos.

Análise 5:
As respostas a esta questão foram, ao olhar do autor do presente trabalho, surpreendemente
otimistas em relação à televisão. Não que as nossas impressões sejam pessimistas em
relação ao futuro da TV aberta. A dedução se dá devido às posições declaradas pelos
mesmos entrevistados nas perguntas anteriores. Depois de diversas afirmações restritivas,
100% se declaram otimistas em relação à TV do presente e do futuro próximo. Isto pode
significar que as condicionantes manifestas no conjunto das respostas podem ter sido
influenciadas por fatores diferentes:
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a) fatores racionais, relativos à percepção de que a TV deve decrescer mas não deve
desaparecer (o que parece bastante razoável; caminho para onde apontam a maioria das
evidências);
b) fatores emocionais, relativos à história gloriosa da TV brasileira, uma das mais
qualificadas e que ajuda a produzir campanhas publicitárias comparáveis às melhores do
mundo (o que, em algum nível, é provável, mas pouco relevante);
c) fatores de subordinação, auto-censura presentes na maior parte dos agentes da
publicidade brasileira, compelidos a valorizar a Rede Globo de Televisão, haja vista seu
alto grau de dependência (o que, muito embora não seja de todo evidente, está dentro do
universo do provável); e
d) fatores desprezíveis, como modismo ou desinformação (o que é, dada a coerência da
maioria das exposições apresentadas, muito pouco provável).

CONCLUSÕES
De acordo com as respostas dadas, pode-se concluir que os anunciantes têm, sim, intenções
de transformar estruturalmente a sua comunicação mercadológica, mas os avanços neste
sentido são tímidos, se vistos pelo ótica das promessas radicais dos anos finais da década
de 1990, quando se dizia que a publicidade iria acabar juntamente com a televisão aberta.
Pelas respostas, deduz-se, por exemplo, que a regionalização, pelo viés da economia, não é
uma tendência tão grande quanto imaginavam as Organizações Globo, da mesma forma
que a segmentação (que é comentada por somente um anunciante). O que realmente
aparece nos discursos é uma forte motivação para as promoções de vendas e para os "
lugares onde as pessoas se encontram mais receptivas às mensagens", como a chamada
"mídia exterior" (Out-Of-Home). Só que estas coisas não são muito simples. "Outdoor",
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anúncios em ônibus e mobiliário urbano (anúncios na forma de grandes cartazes
encontrados freqüentemente em pontos de ônibus) são difíceis de serem verificados. São
poucos os estudos de audiência existentes, o que compromete o controle da sua eficácia. A
televisão tem a grande vantagem de ter estudos de audiência sofisticados, capazes de
analisar o perfil do público por idade, classe social e sexo, só para ficar nos critérios mais
comuns. Da mesma forma, as promoções de vendas são difíceis de mensurar e de
complicada operacionalização, se comparadas com a televisão aberta.
Mas a intenção de diminuir a verba da televisão, efetivamente há. E, ao que parece, a TV a
cabo não tem uma perspectiva rápida de ser contemplada. A verba de comunicação deverá
migrar, segundo as respostas, para ferramentas que não a televisão. Em que quantidade, só
com o passar do tempo se poderá observar com clareza.
Neste sentido, a TV de massa deixará, a cada dia mais, de receber uma parte substancial de
verba que já foi fartamente destinada a ela. Conseqüentemente, parte deste dinheiro deverá,
em um futuro dificilmente previsível, ser destinado à TV segmentada brasileira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre a produção e a distribuição de conteúdos, a Rede Globo fica com o primeiro, como
tem dito inúmeras vezes, fato reforçado pelo seu comportamento comercial. Tanto que
decidiu se desfazer de seus ativos de distribuição de TV a cabo, com a venda de parte da
Net Serviços e Participações, e de algumas emissoras afiliadas no interior de São Paulo. Ao
mesmo tempo, esta foi a forma encontrada para equacionar parte da sua enorme dívida, que
há tempos se tornou pública. Além disso, seu "lobby" passou a funcionar contra o projeto
de regionalização em curso no Congresso Nacional. Pelo visto, ela pode aceitar
regionalizar a distribuição dos seus conteúdos (como já o faz) mas não deve aceitar
passivamente que a produção fuja ao seu controle.
A despeito de todas as previsões, tanto a televisão segmentada brasileira quanto a
regionalização da produção do audiovisual sofreram significativo retrocesso nos últimos
anos. Não que fossem promessas enganosas - só não era a hora certa -. Segmentação ou
regionalização, na medida como chegaram a acontecer no Brasil, talvez nunca tivessem
ocorrido se incisivas intervenções não tivessem sido realizadas. Isto é mais facilmente
perceptível no que se refere à TV segmentada, que recebeu grandioso investimento, mas o
princípio se aplica igualmente à regionalização da produção do audiovisual, que acabou
tendo mais repercussão propriamente política do que econômica. Como efeito residual, fica
uma forte inclinação para a regionalização dos intervalos comerciais e do telejornalismo.
É curioso perceber o grau de autonomia que podem adquirir estes setores. Tanto a
publicidade quanto a televisão são mantidas pela verba de anúncio dos produtos
industriais. No entanto, isto não impediu que escolhas fossem feitas por estes agentes à
revelia dos interesses primeiros. Admitindo serem verdadeiras afirmações dando conta das
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pretensas necessidades dos anunciantes, a Rede Globo determinou (baseada em fatos
empíricos, mas distantes) que a televisão deveria se segmentar e se regionalizar. Seus
interesses são, obviamente, comerciais. A intenção sempre foi a de ir para onde as
perspectivas dos negócios estivessem indo.
Segmentação e regionalização são temas contrapostos utilizados pela Rede Globo nos anos
finais da década de 1990 como parte de seus planos de manutenção da posição de
hegemonia no setor. O grupo decidiu antecipar-se às determinações da audiência e dos
anunciantes no Brasil. A estratégia foi de defesa da hegemonia através da tentativa de
garantia da audiência (que saindo de um lado, entraria pelo outro).
Quando a vaga passar, estes movimentos deverão voltar a ser tendenciais, só que não como
imaginado anteriormente. A Globo se adiantou demais à tendência. E a tornou muito maior
do que realmente seria para a realidade brasileira. Agora, a partir da reorganização em
curso, a "poeira vai assentar" e a televisão aberta brasileira deverá ter ainda alguns anos de
novela e telejornal.
Em duas das entrevistas com os anunciantes, o entrevistador teve a oportunidade de
conversar pessoalmente com os entrevistados (por solicitação dos mesmos). No contato
verbal surgiu um depoimento dando conta de que esta situação pode, inclusive, ter
reversão, uma vez que tende ao equilíbrio. A "onda" do momento ainda leva as ações para
um único lado, mas quando este extremo for atingido, tudo poderá se acalmar e os
anunciantes deverão buscar a sua estabilidade, que será típica para cada tipo de negócio
(relativa a diversos fatores, como o tipo de produto anunciado, as necessidades de
comunicação institucional, o nível de concorrência, a prática comum ao setor econômico
etc.).
Uma análise eminentemente econômica pode demonstrar que os mecanismos de mercado
utilizados pelos anunciantes brasileiros da publicidade são capazes de indicar os caminhos
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possíveis de serem trilhados pela televisão no Brasil. Esta motivação é, nos dias atuais, um
indicativo seguro dos próximos passos da televisão. A existência futura da televisão deve
estar condicionada a estes financiadores e suas estratégias de continuar (e em que termos) a
investir recursos na publicidade comercial. E os anunciantes demonstram que continuam
interessados em investir na televisão, tanto aberta quanto segmentada/regionalizada.
Sem dúvidas, o principal argumento da publicidade é a criação de marcas. As vendas
podem (e devem) ser realizadas com maior competência por meios interativos. A começar
pela presença física. A internet tem uma importância grande nisso tudo, uma vez que é um
importante canal de relacionamento com os clientes e com os canais de distribuição. Um
cliente na internet monta o seu próprio carro, define os valores e a quantidade de
prestações. Pela própria internet ele paga a sua compra. Para receber, basta ir à
concessionária mais próxima.
É claro que a venda de publicidade vem dos índices de audiência. E o único argumento
capaz de sensibilizar anunciantes em sua tarefa de anunciar é (como sempre foi) a
audiência. Onde esta estiver, aqueles estarão. Dallas SMYTHE (1977) já dizia que a
audiência é o verdadeiro produto da televisão.
O que os anunciantes compram em suas despesas em publicidade? [...] Eu sugiro que o que eles
compram são os serviços de audiências com características determinadas que irão reter suas
atenções conforme números determinados e em períodos específicos para meios de comunicação
específicos (TV, rádio, jornal, revistas) [...]. Quais instituições produzem as mercadorias que os
anunciantes compram? Os proprietários de estações e das redes de TV e rádio, jornais, revistas [...]
são os principais produtores (p. 4, tradução nossa).

As verbas de comunicação tendem a aumentar no Brasil. A acumulação capitalista não
prescinde da comunicação de massa. As empresas precisam mostrar suas mercadorias.
Mesmo as firmas que produzem artigos diferenciados, com alto valor agregado, precisam
da força da comunicação de massa para criar demanda. Um automóvel de uma marca
diferenciada, como Mercedes Bens, precisa comunicar por meio de televisão aberta para
criar a "aura" de misticismo, que quase sempre envolve as grandes marcas. As pessoas
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precisam suspirar por ela. Para isto, ela precisa criar esta mística, esta sedução. Mesmo
naquele consumidor que nunca vai ter tal automóvel, mas que vai colecionar miniaturas.
De mais a mais, há todo um mercado de automóveis usados que precisa ser criado.
Enquanto entidade econômica, talvez seja efetivamente este o papel da Globo. Mas ela é,
também uma entidade social, com responsabilidades sobre seu próprio comportamento.
Obviamente a análise econômica não esgota o tema. O uso da "cultura nacional" como
bandeira para a manutenção de interesses econômicos é uma das questões graves, que
deixam temerosos os observadores atentos.
Chegou-se a comentar que as Organizações Globo poderiam falir, o que, aparentemente,
dependerá somente de sua competência (ou de falta dela). Mas a sociedade espera, sim,
que este império venha a ser "uma" emissora - e não "a" emissora de televisão brasileira.
O poderio que a Globo poderia assumir tem ares monumentais. Se seus planos tivessem
vingado, a Globo poderia tornar-se um gigante eventualmente incontrolável, como
acontece atualmente com alguns países. Seu potencial de internacionalização precisa ser
revertido em benefícios para os brasileiros. E não parece sensato transformar a cultura de
todo uma nação em "pauta" de uma única emissora de TV.
A Globo efetivamente tem muitas dívidas com os cidadãos, mas precisa vir a ter uma
importante

função

de

promotora

de

capital

social,

catalisadora

comunitária,

compromissada com o desenvolvimento econômico e social dos brasileiros. Se a sociedade
moderna é a sociedade liberal, também o é da democracia e dos direitos sociais e
individuais. De outra forma, servirá simplesmente como fomentadora de acumulação de
capital, promotora ao mesmo tempo de desenvolvimento econômico e de exclusão social.
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