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AGORA, O FEED
DE NOTÍCIAS
ESTA MAIS
ATUALIZADO.

NOVAS IDEIAS EM SINTONIA COM O FUTURO

O Fala Nordeste 2011 foi um grande sucesso.
E a Asserpe agradece a presença de todos
os participantes e colaboradores do evento.
Afinal, são pessoas como você, atualizadas
e antenadas com as tendências do Mercado,
que contribuem para o crescimento da
radiodifusão do Nordeste. A todos nosso
Muito obrigado!

Sjaneiro/fevereiro de 2012

Cleo Nicéas
Celso Coli
Mônica Pereira
Marcos Oliveira
Ana Amélia Lemos
Paulo de Andrade Filho

-

:

Estamos começando.

:

Revisão:
Karla Griz

Neste ano de 2012, teremos acontecimentos
bastante relevantes como os 25 anos de fundação da
nossa associação, comemorado no dia 21 de janeiro,
bem como os 50 anos da Associação Brasileira de
Rádio e Televisão - Abert, que é celebrado no
próximo dia 27 de novembro. Temos muito a
trabalhar e a comemorar.

:

Administrativo-Financeiro:

Neide Gomes

Esta é a primeira revista de 2012 e, por tudo o
que trocamos em nível de conhecimento no último
Fala Nordeste 2011, não temos dúvidas em afirmar
que a radiodifusão pernambucana esta em sintonia
com o desenvolvimento esperado para o nosso
estado neste ano que se inicia.
Boa leitura.

:
Gráfica J. Luiz Vasconcelos
:

Associação das Empresas de
Rádio e Televisão de Pernambuco

Cleo Nicéas, Presidente
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Abertura Fala Nordeste 2011

Mesa Oficial
Superintendência

do

Banco

do

Nordeste;

Antônio Carlos Vieira, presidente do SinaproPE; Vicente Jorge Espínola, Vice-presidente da
Abert, o Presidente da Asserpe, Cleo Nicéas; o
diretor-técnico do SEBRAE-PE, Aloísio Ferraz e
pelo

superintendente

do

SJCC,

Rodolfo

Tourinho. Além do palestrante da noite, o
presidente do Sistema Jornal do Commércio de

Por Nill Júnior,

Comunicação, Antônio Carlos Paes Mendonça e

Vice-presidente da Asserpe do Sertão do Pajeú

A

do homenageado Celso Coli, da Rede Globo
abertura do Fala Nordeste, ocorrida

na noite da segunda-feira (12), não

foi

Carlos Paes Mendonça, falou sobre o tema do

radiodifusão Nordestina. O evento, realizado mais

encontro deste ano, "Novas ideias em sintonia

uma vez em Recife, marcou também a força do

com o futuro", e o desafio da convergência das

rádio sertanejo, com o lançamento do livro "No

mídias e o futuro dos principais veículos. Na

coração do povo - A história da Rádio Pajeú". A

sequência, houve a entrega de comendas para

mesa oficial de cerimônia foi formada por Marcelo

destaques do meio rádio e TV, Ivan Bulhões

Domingues de Araújo, gerente dos Terminais

(Liberdade AM) e Paulo Fernandez (Rádio

Aquaviários do Nordeste da Transpetro; José

Jornal), receberam a Comenda Oscar Moreira

Plácido

Pinto, como destaques do rádio em 2011. Tais
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Silva,

marco

apenas

para

Antes, o Presidente do Grupo JCPM, João

a

da

um

Nordeste.

gerente-executivo

da
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Aluízio Ferraz e Jorge Santana

Marcelo Araújo e Paulo Fernandes

José Plácido e Ivan Bulhões

João carlos Paes Mendonça

condecorações foram entregues por Marcelo
Domingues de Araújo, gerente dos Terminais
Aquaviários do Nordeste da Transpetro (Paulo
Fernandes) e por José Plácido da Silva, gerenteexecutivo da Superintendência do Banco do
Nordeste (Ivan Bulhões).
Celso Coli (Globo NE) e José Jorge
Santana, autor de "O Rádio Pernambucano por
quem o viu crescer", receberam a Comenda
Francisco Pessoa de Queiroz, como destaque na

Celso Coli e Rodolfo Tourinho

TV pernambucana. Que, por sua vez, foram
entregues pelo diretor-técnico do SEBRAE-PE,
Aloísio Ferraz e pelo superintendente do SJCC,
Rodolfo Tourinho, respectivamente.
Na sequência, houve o lançamento do Livro
"No coração do povo". O jornalista Magno Martins
destacou a importância da Rádio Pajeú para a sua
vida. Depois, em nome da Rádio Pajeú, este que
vos escreve usou da palavra, como atual diretor
da rádio para agradecer a homenagem e dividi-la
com todos os profissionais que fazem a emissora.
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Mídias Sociais: Uma novidade que chegou para mudar!
foram respondidas por Martha Gabriel (foto),
palestrante internacional que apresentou a oficina:
“Planejamento em mídias sociais” e durante a
manhã do dia 13 de dezembro desvendou muito do
que são as redes sociais e como planejar ações de
comunicação.
Segundo Martha, as redes sociais podem

U

também ser parceiras da radiodifusão na hora de
m congresso que se propõe a

mensurar resultados de promoções e de audiência.

discutir as novas ideias e o futuro

Já que se o facebook de um programa tem mais de

não pode deixar de abordar a

300 acessos diários, isso quer dizer que está tendo

temática da internet e suas facetas. As redes

um bom desempenho na audiência. Além disso, é

sociais são um fenômeno recente que entrou de

um ótimo argumento de pesquisa. Ali nos perfis

vez na rotina dos internautas por todo mundo. E o

dos seguidores do Twitter, por exemplo, os

que isso muda nas mídias convencionais? Como se

radiodifusores

adaptar a esse novo universo de troca de

importantes sobre seu ouvinte, como idade,

informações? Essas perguntas e muitas outras

escolaridade e classe social.

podem

encontrar

informações

Radiodifusão e publicidade, juntas no Fala Nordeste

P

ela primeira vez, em um evento de
radiodifusão na Região Nordeste, os
participantes

puderam

conferir

oficinas voltadas especificamente para o mercado
publicitário.

O

congresso

inovou

ao

trazer

profissionais de mídia para realizar oficinas e
interagir com o Grupo de Mídia de Pernambuco.
Uma oportunidade para refinar os conceitos e gerar

alcance de um clique, no tablet ou até mesmo nos

mais sinergia do mercado publicitário com o rádio e

telefones celulares e esse boom tecnológico deve

a TV.

ser digerido pelos meios de comunicação.
Em sua oficina, realizada no dia 13 de

Quando perguntado sobre a presença das

dezembro, Claudio Venâncio (foto) abordou a

emissoras de rádio na internet e nos meios

temática da tecnologia como ponto de partida para

alternativos, Venâncio foi taxativo: “Não tenho

a chamada “revolução da mídia”. De acordo com

dados oficiais sobre a presença das emissoras

ele, a tecnologia foi o passaporte carimbado para

nesses canais, mas pelo que tenho visto nos locais

estimular e possibilitar diversas formas de mídia.

aonde vou, é quase que obrigatório as emissoras

Hoje, a mídia está nos meios convencionais, como

acordarem para essa realidade da portabilidade e

rádio, TV, revistas e jornais, mas também está ao

da internet”, garantiu.
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Exposição de equipamentos e oficinas técnicas para
renovar e capacitar profissionais

O

utra preocupação da Asserpe é a renovação e a capacitação dos profissionais da área
técnica da radiodifusão. Muitas vezes, a rotina de trabalho não oferece espaço para o
aperfeiçoamento e o congresso de radiodifusão do Nordeste é o espaço perfeito para a

discussão técnica e a apresentação de novos equipamentos.
Durante o Fala Nordeste 2011 foram apresentados uma série de novos softwares e equipamentos,
na exposição técnica no hall do Mar Hotel. Além disso, os expositores também apresentaram a inovação
através de oficinas. Confira algumas fotos.

Pernambuco outra vez na frente!

M

ais uma vez a Asserpe é pioneira. Pela

primeira vez em congressos de radiodifusão

regionais, a associação abre espaço para as

emissoras associadas montarem estandes e apresentarem
Sistema Grande Rio

seus produtos e programações.
No Fala Nordeste 2011, estiveram no hall do Mar Hotel
emissoras de várias regiões de Pernambuco. Da capital a
Petrolina, passando por Caruaru, quem visitou o Fala
Nordeste pode conhecer um pouco do que é a radiodifusão
do estado.

Sistema liberdade

Além da transmissão ao vivo, entrevistas com
personalidades presentes, o espaço também foi utilizado
para ações especiais, como promoções e brincadeiras.
Parabéns ao Sistema Jornal do Commércio com a Rádio
Sistema Jornal do Commércio

Jornal/CBN; ao Sistema Liberdade de Comunicação, com as
rádios Liberdade AM e FM; bem como ao Sistema Grande Rio
de Comunicação, que esteve com as rádios Grande Rio AM e
FM.
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Pernambuco cresce,
junto com o estado vão os pernambucanos
é a bola da vez. A mesa foi formada por Iuri Leite,
Rede Globo e Marcelo Pitanga, Rádio Recife
Edward

Sousa

Apresentou

uma

das

estratégias de atuação da FIAT no mercado da
comunicação: a regionalização das mídias. “Em
cada praça do Brasil temos uma agência. Essa é
uma tendência da montadora para agilizar a
apresentação e aprovação das peças, bem como
Iuri, Edward e Marcelo

para buscar falar direto com o consumidor, que tem
hábitos de consumo diferenciados”, afirmou.

A

primeira palestra do Fala Nordeste

Para finalizar sua apresentação, Edward

2011 foi emblemática. Não apenas Sousa incentivou o espírito associativista como
pelo conteúdo, que tratava da ponto alto na evolução do mercado regional. “É
comunicação e valorização da marca em mercados notório perceber que o papel da associação de
regionais, com o especialista de publicidade - rádio e TV é muito importante neste processo de
Varejo Nacional na FIAT Auto, Edward Sousa. Mas o regionalização do mercado, e também na
que tornou o momento ainda mais importante foi qualidade na padronização da mídia. Já que o papel
ver um profissional de Pernambuco, representando exercido pelas associações são de extrema
uma multinacional como a FIAT e dando início a um importância para a interiorização com qualidade de
congresso de radiodifusão no Nordeste. O Nordeste conteúdo diferenciado para cada região”, finalizou.

Adalberto Piotto: Verdades e provocações

A

noite foi encerrada com a didática

exposição do jornalista multifacetado

Adalberto Flaviano Piotto, ex-CBN e

apresentador de seminários nas áreas de política,
Everton, Piotto e Ana Amélia

economia e jornalismo, envolveu os participantes e
fizeram duas horas e meia de debate parecerem
rápidos minutos. A apresentação foi mediada pela
diretora das rádios do Sistema Grande Rio de
Comunicação, Ana Amélia Lemos e pelo jornalista
Everton Teixeira

sermos brasileiros”, disparou. A partir de então,
começou

a

expor

uma

série

de

dados

preocupantes, ilustrando o quanto o dado de que
o país Brasil já é a 7ª economia do mundo. O
problema da educação foi o primeiro. Enquanto

Adalberto provocou os participantes quando

67% das empresas têm dificuldade. O Índice de

citou a questão do orgulho de ser brasileiro. “Não

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é de

somos uma sociedade. Somos aglomerados de

4,6% para o ensino fundamental, 4% para o

pessoas. Se tirarmos a Copa do Mundo e o Carnaval,

ensino médio, com meta de apenas 6% para

não teremos muito do que nos orgulharmos em

2021. “É muito pouco”, observou o jornalista.
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Fala Nordeste recebe reunião da Abert

V

ários

representantes

de

associações de radiodifusão

de todo o Brasil estiveram em

Recife para a Reunião da Abert, realizada no
Fala Nordeste. Na pauta da reunião temas
como a Voz do Brasil, rádios e TVs ilegais,
eleições 2012 e a RTV/RPTV estiveram na
pauta da reunião, que foi presidida pelo vicepresidente

da

Abert,

o

pernambucano

Vicente Jorge Espínola.
Marcaram presença na reunião além
do presidente da Asserpe, Cleo Nicéas, o
representante da Associação do Paraná
(Aerp), Cesar Telles; de Santa Catarina
(Acaert), Marise Westphal Hartke; do Ceará
(Acert), Edilmar Norões e Carmen Lucia
Dummar; da Associação de Mineira (Amirt),
Agostinho

de

Rezende

Campos

e

da

Associação da Paraíba (Asserp), Marilana
Agra Motta e Marilena Motta Damião, além
do diretor jurídico da Abert, Dr. Rodolfo
Machado.

Diretoria da Asserpe também realiza reunião no congresso

N

a reunião de Diretoria da
Asserpe, ocorrida em pleno
Fala Nordeste, foi aprovado o

plano de atividades para 2012. Na ocasião,
também foram alteradas algumas datas de
reuniões e palestras que serão apresentadas
no

interior

de

Pernambuco.

Foram

confirmados temas para palestras, como a de
“novos formatos de mídia”; “A importância da
pesquisa de ibope” e “mídias sociais no
mundo da radiodifusão”.
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TV Diário: Programação local pode ser sucesso
Estado. “Na região nordestina, a TV Diário é a
única emissora que exibe uma programação que
atende a todas as classes sociais, contemplando
todos os segmentos como linhas de show,
entretenimento, humor e jornalismo", frisou
Roberto Moreira. De acordo com ele também, o
diferencial da TV é que todo o material
promocional é produzido dentro da emissora.
Aderval, Roberto, Jeferson e Augusto

“Temos parcerias com universidades do Ceará, o
que garante a qualidade de nossos profissionais

A

A TV Diário, emissora cearense que

integra o Sistema Verdes Mares,

também foi destaque na sétima

de criação”, afirma Moreira.
Jeferson

Próspero

destacou

que

a

emissora está investindo no gênero infantil e

edição do Congresso Fala Nordeste 2011. A

gospel.

emissora é um exemplo de que a produção local é

apresentadores mirins e ampliar a cobertura no

autossustentável economicamente sem ter a

setor religioso. O Ceará tem 25% de evangélicos

“dependência” de uma rede. A mesa debatedora

e 60% católicos. A força desse segmento é muito

foi formada por Augusto Neto, da TV Jornal de

grande. E, por isso, que nós vamos fazer um

Caruaru e o radialista Aderval Barros, diretor da

programa especial “Noite Feliz”, comandado por

Rádio Olinda.

Susy Valério, do programa Paz & Amor",

"Em

2012,

vamos

estrear

com

O diretor de jornalismo, Roberto Moreira e o

adiantou. Jeferson ressaltou também que a TV

gerente de programação, Jeferson Próspero,

Diário irá estrear, em 2012, o programa Tribunal

apresentaram a grade da emissora que contempla

na TV, com o apresentador Ferreira Aragão, que

60 programas e a força que o jornalismo exerce

vai contar casos famosos de crimes.

em território cearense e em 50 cidades fora do

Frases de quem Fala Nordeste!

“Se o Brasil é a bola da vez do mundo,
o Nordeste é a bola da vez do Brasil”
Adão Casares - Grupo de Mídia SP/DF
“Acho que alguns veículos demoraram demais
para enxergar a revolução digital.
E um evento como o Fala Nordeste é muito importante
para a gente trazer o tema para ser discutido com a radiodifusão”
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Marcelo Tas - Apresentador do CQC
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Galeria
Abertura

Coquetel Abertura

Palestra Adalberto Piotto (SP)

Oficina Adão Casares (SP-DF)

Abertura

Abertura

Cantores - Abertura

Abertura

Palestra TV Diário (CE)

Oficina Martha Gabriel (SP)

Palestra Marcelo Tas (SP)

Oficina Técnica
Equipe Asserpe - Marcelo Tas

Palestra Edward Sousa (PE)

Reunião Abert
Encerramento

Encerramento

Encerramento
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Transpetro ajuda o Nordeste a crescer
sucedida, na medida em que ajuda a
diversificar

e

redirecionar

o

desenvolvimento do país, reduzindo
as desigualdades regionais", afirma o
presidente

da

Transpetro,

Sergio

Machado.
Diante do novo cenário de
reativação

da

indústria

naval,

proporcionado pelo Promef, outros
estaleiros estão sendo implantados ou

N

projetados

no

Nordeste,

o Complexo de Suape, Pernambuco está

impulsionando

criando um dos maiores polos brasileiros da

desenvolvimento recente da região.

indústria naval. A participação da Transpetro

Sem o programa da Transpetro, caso

- o braço logístico da Petrobras - é decisiva. Foi a escala

continuasse importando navios, o

gerada pelo volume de encomendas da Companhia que

Brasil

viabilizou a implantação de dois estaleiros: o Atlântico Sul,

exportando empregos e divisas, além

que já é o mais moderno do país, e o STX Promar, que teve as

de abdicar de sua soberania marítima.

suas obras iniciadas em 2011. Os estaleiros contam,

O ano de 2011 foi marcado por

somados, com 30 navios encomendados pela Transpetro.
graças

às

encomendas

do

Programa

continuaria

notável

também

significativos avanços do Promef. O

Os estaleiros Atlântico Sul e STX Promar foram
criados

o

de

navio de produtos Celso Furtado,
construído pelo Estaleiro Mauá, em

Modernização e Expansão da Frota da Transpetro (Promef),

Niterói

que possibilitou o renascimento da indústria naval brasileira

encomendado pelo programa a entrar

em bases modernas e competitivas. Milhares de brasileiros,

em operação. Esta é, também, a

em Pernambuco e em outros estados brasileiros, ganharam,

primeira embarcação de grande porte

assim, a chance de um emprego digno, com amplas

entregue por um estaleiro brasileiro

oportunidades de aperfeiçoamento profissional.

ao Sistema Petrobras em 14 anos.

"O Promef é um exemplo de política industrial bem

(RJ),

foi

o

Imediatamente

primeiro

após

a

cerimônia de entrega, que contou
com a presença da Presidenta Dilma
Rousseff, o navio Celso Furtado partiu
para

Santos,

onde

recebeu

sua

primeira carga de combustíveis, com
destino a mercados consumidores do
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Norte e Nordeste. A mais nova embarcação da

construir 20 empurradores e 80 barcaças para

frota da Transpetro será usada para o transporte

transportar o combustível pela Hidrovia Tietê-

de derivados claros na costa brasileira.

Paraná, de forma bem mais barata, segura e

O Promef entrou em um ritmo mais intenso

menos poluente do que se o transporte fosse

de eventos. Além da entrega do Celso Furtado,

realizado por rodovia. A entrega das primeiras

dois navios foram lançados ao mar pelo Estaleiro

barcaças começa a ocorrer em 2012.

Mauá: o Rômulo Almeida e o José Alencar. O

Na área de dutos e terminais, houve

Promef já contratou 41 navios a estaleiros

recordes

históricos

de

movimentação

de

brasileiros, com investimento total de R$ 9,6

produtos. O Terminal de Guarulhos (SP) registrou

bilhões. Outros oito navios estão em fase final de

aumento na entrega de gasolina e alcançou a

licitação.

inédita marca de 102 mil m3, superando os 88 mil

A expectativa é de que, em 2012, o ritmo

m3 de julho de 2001. O Oleoduto São Paulo

de entregas de navios se acelere, com o início das

Brasília (Osbra) movimentou, em março de 2011,

operações dos suezmax João Cândido e Zumbi

243 mil m3 de gasolina, número 10,8% maior do

dos Palmares, construídos pelo Estaleiro Atlântico

que o recorde de dezembro de 2010.

Sul, e dos navios Sérgio Buarque de Holanda,

A área de gás natural iniciou as operações

Rômulo Almeida e José Alencar, que estão em fase

de quatro gasodutos (Gastau, Gaspal II, Gasan II

de acabamento no Estaleiro Mauá.

e Conde-Rlam-14), totalizando 196 km, dez

Uma outra vertente do programa, o Promef
Hidrovia, celebrou o início das obras do Estaleiro

novas estações de compressão e quatro pontos
de entrega de gás natural para as distribuidoras.

Rio Tietê, em Araçatuba (SP), um marco na

Estes são alguns exemplos de como a

logística de etanol no Brasil. O estaleiro vai

Transpetro cresce, moderniza-se, inova e, assim
como todo o sistema Petrobras, acelera o
crescimento

do

País,

com

justiça

social,

melhorando a vida de milhares de brasileiros.

Sergio Machado, Presidente da Transpetro
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Marcelo Tas encerra Fala Nordeste 2011
Para Tas, o monitoramento em redes
sociais deve ser feito também de forma
intuitiva. “Por mais que a gente tenha que
acompanhar

a

evolução

técnica,

as

novidades, Ipads e etc, o que vale, no fundo, é
a conexão que você estabelece com a outra
pessoa.

Aí

preparação,

vale

intuição,

contar

bem

emoção,
a

vale

história,

reconhecer erro e agradecer quem te corrige.
E vá entrando em sua velocidade nas redes,
não deixando de entrar. Isso já é uma

Ivan, Marcelo e Ângelo

realidade, não coisa do futuro, já aconteceu.
Se você ficar fora dessa brincadeira, você

Com informações do portal Grande Rio

o fim de três dias de grandes

pode ir perdendo o contato com esse ouvinte

debates, novos conhecimentos e

que já se transformou”, destacou.

A

contatos

Tas defende ainda a união entre todos

estabelecidos, foi encerrada na noite da quarta-

os meios de comunicação afinal, a Internet já

feira (15), no Mar Hotel em Recife- PE, a 7ª edição

é considerada um meio de massa. “Hoje em

do Fala Nordeste. O evento foi finalizado em grande

dia, temos que entender que o vai e volta da

estilo,

e

comunicação é instantâneo. E é bom lembrar

do

que comunicação não é o que eu falo, mas o

programa CQC, da rede Bandeirantes e um dos

que você está ouvindo. E nem sempre é a

pilares

mídias

mesma coisa. Não tenha medo do sucesso. A

convencionais com a internet. Os debatedores da

gente se prepara demais para o fracasso no

palestra foram Ivan Feitosa, diretor da rádio

Brasil, então dê chances para que dê certo”,

Liberdade de Caruaru e Ângelo Melo, presidente da

defendeu.

muitos

com

comunicador

uma

palestra

Marcelo

atuais

das

novos

Tas,

do

jornalista

apresentador

integrações

das

De acordo com o comunicador, a

ABAP-PE.
“O que eu acho importante as pessoas

integração entre as mídias convencionais (TV,

entenderem é que as redes sociais são redes de

rádio) com a internet é uma realidade e as

gente, então continua valendo fazer tudo o que a

emissoras devem acordar o quanto antes para

gente sempre fez: entender a emoção, expressar-

a utilização desta nova plataforma. “Os

se com qualidade, respeitar o cara do outro lado,

veículos de comunicação demoraram muito

porque a velocidade com que trocamos histórias é

para enxergar a revolução digital e um evento

altíssima e independe do lugar em que a gente

como este (Fala Nordeste) é muito importante

está. É uma era bacana para quem entender isso”,

para a gente trazer o tema da plataforma

afirmou.

digital

para

afirmou Tas.
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Fala Nordeste 2011:
muitos motivos para comemorar

O

sucesso do congresso Fala Nordeste 2011 foi absoluto. Público, expositores e
palestrantes saíram do Mar Hotel, após os três dias de evento, certos de que o conteúdo
abordado no congresso Novas ideia em sintonia com o futuro - transformou o rádio, a

TV e todas as mídias envolvidas na chamada comunicação contemporânea. De certo atingimos nossos
objetivos de fomentar o desenvolvimento da radiodifusão do Nordeste.
Após os 3 dias de evento, o balanço é bastante positivo. O congresso serviu para comprovar a
força da nossa radiodifusão do Nordeste, além de trazer para o universo das emissoras da rádio e da TV
informações valiosas para o futuro da radiodifusão. Circularam pelo Mar Hotel entre 12 e 14 de
dezembro cerca de 500 pessoas por dia, entre radiodifusores, estudantes e profissionais da área,
totalizando cerca de 1.500 visitantes, durante todo o evento.
Além disso, o Fala Nordeste contou com uma boa adesão das principais empresas de
equipamentos técnicos do País, com mais de 15 estandes de empresas de todas as regiões do Brasil. De
acordo com a coordenação da Embrasec, empresa que articula a feira/exposição de equipamentos,
foram gerados cerca de R$ 2 milhões em negócios. E, para finalizar, vos trago minhas palavras
proferidas no último dia do evento: “Hoje estou feliz, palestrantes elogiaram o evento, participantes
ativos e os expositores da feira de equipamentos afirmando que este foi o congresso mais rentável do
ano. Acho que temos muitos motivos para comemorar o Fala Nordeste 2011”.

Cleo Nicéas, Presidente.
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Mercado

Publicidade cresce até 9% no país em 2011
crescimento consistente, que deve se manter em

Compra de espaço em veículos
de comunicação somavam
R$ 22 bi até final de 2011

9% em 2012, disse Luiz Lara, presidente da
Associação

Brasileira

das

Agências

de

Publicidade, referindo-se à Copa do Mundo da
África do Sul em 2010 e as eleições no Brasil
(presidencial e de governadores).
A combinação desses eventos com um
período de forte atividade econômica, fez de 2010
um dos melhores anos para a publicidade
nacional, em que o mercado cresceu 17,5%.
Como em 2011 ainda foram sentidos os efeitos
causados pela crise internacional, a evolução do
mercado no ano, mesmo sendo de 9%, é
comemorada pelos especialistas.
“O ano foi muito favorável, pois apesar de
toda a incerteza que a crise traz às empresas,

Com informações do jornal O Globo

vamos

chegar

muito

perto

do

crescimento

previsto no início do ano, que era de 10%”, diz
pesar da forte desaceleração da José Carlos Salles Neto, presidente do grupo
economia no terceiro trimestre de M&M.

A

2011,

o

mercado

publicitário

A internet continua sendo o meio em que os
brasileiro fechou o ano com crescimento de 8% a investimentos mais crescem: 22,2% até os dez
9% em relação a 2010. De janeiro a outubro, os primeiros meses de 2010. Com os R$ 1,14 bilhão
investimentos na compra de espaço nos veículos recebidos de anunciantes, a fatia da internet
de comunicação somavam R$ 22,8 bilhões, um chegou a 5% do bolo total.
avanço de 7,96% sobre o mesmo período de

Com expansão de 8% no ano, os recursos

2010.

destinados pelos anunciantes à TV aberta
Os dados foram divulgados no final de 2011 continuam muito acima do que é destinado a
pelo Projeto Inter- Meios, coordenado pelo grupo outros meios: somaram R$ 14,4 bilhões em dez
Meio & Mensagem (M&M), e mostram certa meses, o que dá às emissoras abertas 63,25% do
recuperação nos gastos dos anunciantes com bolo.
mídia neste último trimestre até setembro, esses

É importante os radiodifusores acordarem

investimentos cresciam a uma taxa de 6,96%.

para os novos investimentos que despontam no
Em um ano em que não houve grandes mercado, abrindo espaços em seus sites
eventos e foi também o primeiro dos novos realizando ações em outras mídias digitais. Com
governos (tanto estaduais como federal), foi um isso, as mídias tradicionais só tem a crescer.
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Valor máximo de multa aplicada a rádios e Tvs
Aumenta em seis vezes
A correção do valor máximo da multa deve
ser atualizada de três em três anos. Mas, de
acordo com o Ministério, o antigo valor estava
defasado desde o Decreto-Lei de de 28 de
fevereiro de 1967, que estipulou a quantia de
NCr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros novos) como
teto máximo.
Outra mudança é que, a partir de agora, serão
cobrados encargos se a multa não for paga no
prazo fixado. Antes, não havia essa cobrança.
Fonte: Assessoria de comunicação Abert

O

valor máximo da multa a ser Juros
aplicada às emissoras de rádio e
TV por infração a normas que

Os juros de mora serão de 0,33% por dia de

regulam o serviço de radiodifusão aumentou em atraso, até o limite de 20% calculada a partir do
seis vezes. O limite fixado passou de R$ primeiro dia subsequente ao do vencimento do
12.439,24 para R$ 76.155,21, de acordo com prazo para pagamento, até o dia em que ocorrer o
portaria

do

Ministério

das

Comunicações, pagamento.

Serão

cobrados

ainda

juros

publicada no Diário Oficial da União, do dia 23 de correspondentes à taxa Selic.
janeiro de 2012.

Aniversariantes
Janeiro
08 de janeiro - RÁDIO LÍDER DO VALE DE SERRA TALHADA - 23 ANOS
08 de janeiro - RÁDIO A VOZ DO SERTÃO DE SERRA TALHADA - 33 ANOS
18 de janeiro - RÁDIO PESQUEIRA FM - 25 ANOS
27 de janeiro - RÁDIO GRAVATÁ FM - 22 ANOS

Asso
Rádio ciação das
E
e Tele
visão mpresas d
e
de Pe
rnam
buco

Fevereiro
08 de fevereiro - RÁDIO ITACAETÉ DE BELO JARDIM- 27 ANOS
18 de fevereiro - RÁDIO GRANDE RIO AM DE PETROLINA - 31 ANOS
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Brasil

Márcio Villela assume presidência da Aerp
Associação das Emissoras de Radiodifusão do
Paraná (Aerp). A cerimônia de posse foi realizada
no Mabu Royal & Premium Hotel, em Curitiba.
Villela exercia o cargo de secretário-geral
da entidade e substitui o diretor da Rádio Antena
Sul, Cezar Telles, que deixa a presidência depois
de dois mandatos consecutivos. A nova diretoria,
eleita no final do ano passado, administrará a
entidade nos próximos dois anos.
O novo presidente da Aerp afirma que
pretende dar atenção ao profissional de rádio e à

O

diretor-proprietário

da

Rádio gestão financeira das emissoras do interior. “Vou

Tradição de Rio Branco do Sul, visitar as rádios e quero ver de perto como cada
Márcio Villela (foto), assumiu no uma

trabalha,

as

dificuldades

e

recolher

último dia 30 de janeiro a presidência da experiências de sucesso também", afirma.

Acert reelege Edilmar Norões para presidência da entidade

A

Associação Cearense de Emissoras de

Rádio

e

Televisão

(Acert)

será

presidida por mais dois anos pelo

jornalista e radialista Edilmar Norões(foto). A chapa
liderada por ele foi eleita por unanimidade, em
assembléia realizada na última quarta-feira, em
Fortaleza.
De acordo com Norões, a diretoria pretende
continuar o trabalho em defesa da liberdade de

que nos ajuda a defender os interesses

imprensa e de um ambiente regulatório mais

dos

adequado às exigências do mercado de comunicação.

“E mbora

Norões

de

consensual, essa eleição foi a que teve o

aprovação no Congresso Nacional do projeto de lei

maior quórum registrado, em toda a

que amplia as opções de horário de veiculação do

história da entidade, o que demonstra o

programa A Voz do Brasil.

comprometimento do afiliado da Acert”,

cita

como

exemplo

a

necessidade

“Temos uma diretoria presente e mobilizada,
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radiodifusores”,

disse.

tenha

afirmou

si do

uma

Norões.
chapa

Espaço do associadoSjaneiro/fevereiro de 2012

Novidades, dicas e sugestões aqui!

A

qui, no Espaço do Associado, você encontra dicas e novidades sobre o mundo da radiodifusão, além de ter
a oportunidade de nos enviar sugestões de matérias, novidades de sua emissora ou dicas da sua
programação. Para informações ou sugestões, entre em contato conosco:
Ccomunicacao@asserpe.org.br Esperamos a sua participação!

Período de verão e Carnaval é necessária atenção
para propagandas de bebidas alcoólicas.
No período de verão e durante o Carnaval é normal um aumento de ações
promocionais e veiculação de propagandas que envolvem bebidas alcoólicas, como
cervejas. No entanto, as emissoras devem ter bastante atenção no que se refere às regras
propostas pelo Conselho de Autorrgulamentação Publicitária (Conar) para veiculação de
tais propagandas. Acompanhe abaixo o que diz a legislação sobre o assunto:

Propaganda de Bebidas Alcoólicas
- Princípio do consumo com responsabilidade
social: a publicidade não deverá induzir, de
qualquer forma, ao consumo exagerado ou
irresponsável. Assim, diante deste princípio, nos
anúncios de bebidas alcoólicas:
b. não conterão cena, ilustração, áudio ou vídeo
que apresente ou sugira a ingestão do produto;
c. não serão utilizadas imagens, linguagem ou
argumentos que sugiram ser o consumo do
produto sinal de maturidade ou que ele contribua
para maior coragem pessoal, êxito profissional ou
social, ou que proporcione ao consumidor maior
poder de sedução;

local);
b. quanto à transmissão patrocinada de eventos
alheios à programação normal ou rotineira: as
respectivas chamadas e caracterizações de
patrocínio limitar-se-ão à identificação da marca
e/ou fabricante, sloganou frase promocional, sem
recomendação de consumo do produto. As
chamadas assim configuradas serão admitidas em
qualquer horário.

- Cláusula de advertência: Todo anúncio,
qualquer que seja o meio empregado para sua
veiculação, conterá “cláusula de advertência” a ser
adotada em resolução específica do Conselho
Superior do CONAR, a qual refletirá a
responsabilidade social da publicidade e a
- Horários de veiculação: os horários de
consideração de Anunciantes, Agências de
veiculação em Rádio e TV, inclusive por assinatura, Publicidade e Veículos de Comunicação para com o
submetem-se à seguinte disciplina:
público em geral. E mais:
a. quanto à programação regular ou de linha:
comerciais, spots, inserts de vídeo, textos-foguete,
caracterizações de patrocínio, vinhetas de
passagem e mensagens de outra natureza,
inclusive o merchandising ou publicidade indireta,
publicidade virtual e as chamadas para os
respectivos programas só serão veiculados no
período compreendido entre 21h30 (vinte e uma
horas e trinta minutos) e 6h (seis horas) (horário

a. em Rádio, deverá ser inserida como
encerramento da mensagem publicitária;
B. em TV, inclusive por assinatura e em Cinema,
deverá ser inserida em áudio e vídeo como
encerramento da mensagem publicitária. A mesma
regra aplicar-se-á às mensagens publicitárias
veiculadas em teatros, casas de espetáculo e
congêneres;

19

