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RESUMO  

As chamadas promocionais são consideradas como um comercial da 

emissora. Através delas, o conteúdo da programação é divulgado para 

persuadir o público a assistir os programas. Esta investigação 

identificou que o uso de apelos verbais e visuais, aproxima as 

chamadas da linguagem publicitária. No entanto, as semelhanças com 

a publicidade não se dão no momento da exibição das peças. 

Baseando-se no conceito de redundância proposto pela Teoria da 

Informação e na Teoria da Aprendizagem da Mensagem, de Carl 

Hovland, a pesquisa realizou um estudo de caso das duas primeiras 

temporadas de A FAZENDA, exibidas na Rede Record de Televisão. 

Pôde-se concluir que as chamadas do reality show não foram exibidas 

de acordo com os conceitos publicitários de GRP, cobertura e 

frequência, desperdiçando o espaço dos breaks e causando 

superexposição das mensagens autopromocionais. 

Palavras-chave: Televisão; Chamadas; Intervalo comercial; TV 

Record; Comunicação. 



ABSTRACT 

The promotional calls are considered as a commercial broadcaster. 

Through them, the programming content is disclosed to persuade the 

public to watch the programs. This research has identified that the use of 

verbal and visual appeal, close calls, language publicitaries. No But the 

similarities do not get the publicity at the time of the exhibition pieces. 

Baseaded on the concept of redundancy proposed by the Information 

Theory and Learning Theory in the Message, Carl Hovland, research 

conducted a case study of the first two seasons of THE FARM, 

displayed on the Rede Record TV. It was concluded that the so-called 

reality show were not displayed in accordance with the concepts of 

advertising GRP coverage and often wasted space caused overexposure 

of the breaks and the public with self-promotional messages. 

Keywords: Television; Calls; Commercial Break; TV Record; 

Comunication.



RESUMEN 

Las llamadas de promoción son consideradas como la publicitad de la 

emisora. Por medio de ellas, el contenido de la programación se da a 

conocer y a persuadir al público a ver los programas. Esta investigación 

ha identificado que el uso de apelación verbal y visual, cerca las 

llamadas del lengua publicitaria. Sin embargo, las similitudes entre los 

dos, no ocurren en el momento de exposición de las piezas. Basado en el 

concepto de redundancia propuesto por la Teoría de la Información y la 

Teoría del Aprendizaje, de Carl Hovland, la investigación llevó a cabo 

un estudio de caso de las dos primeras temporadas de LA GRANJA, que 

aparece en la Rede Record de Televisión. Se concluyó que las llamadas 

del reality show no se mostraron de acuerdo con los conceptos de la 

publicidad de cobertura, GRP y frequência, el espacio a menudo se 

desperdicia causado la sobreexposición del público con mensajes de 

autopromoción 

Palabras clave: Televisión; las llamadas; corte publicitario; TV Record; 

Comunicación.
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INTRODUÇÃO 

O mercado de bens de consumo é marcado pela proliferação de marcas 

diferentes e de produtos similares, que disputam a atenção e o gosto do consumidor, 

na hora da compra. Em termos de funcionalidade, qualquer bem de consumo está apto 

a satisfazer as necessidades básicas do cliente, mas caberá à propaganda
1
 atribuir 

características, que demonstrem a vantagem de sua aquisição, diante das outras 

marcas disponíveis. Ante tantas possibilidades nas gôndolas, cabe ao consumidor a 

decisão final. Da mesma forma, na televisão, as possibilidades desfilam na 

instantaneidade e comodidade do controle remoto.  

O mercado de produtos televisivos, também experimenta a multiplicidade de 

programas com formatos e gêneros semelhantes aos dos concorrentes que precisam 

conquistar a audiência. Para a promoção destes produtos – os programas televisivos – 

as emissoras dispõem do Departamento de Chamadas, um setor que desenvolve peças 

para divulgar os programas e criar uma identidade positiva junto ao público, por meio 

de uma linguagem popular e carismática. 

Subordinada ao departamento de programação, toda a emissora de televisão 

possui uma equipe de profissionais especializados em criação, redação e produção de 

chamadas promocionais. Tal como os traillers de filmes cinematográficos, as cenas 

                                                           
1
  Embora os vocábulos não signifiquem rigorosamente a mesma coisa – publicidade significa 

genericamente divulgar, tornar público, e propaganda compreende a ideia de implantar, de incutir um 

conceito, uma crença na mente alheia, optou-se por utilizar nesta pesquisa publicidade e propaganda 

como sinônimos.  
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e/ou informações mais instigantes e significativas, são selecionadas para a confecção 

de peças que serão exibidas de acordo com o roteiro de mídia e com a estratégia da 

programação. Para Gustavo de Almeida: 

A chamada de programação (doravante também denominada 

apenas chamada
2
 é, em linhas gerais, o produto publicitário 

audiovisual, exibido nos intervalos dos programas televisivos e 

que tem o objetivo de apresentar e promover perante o 

telespectador, de forma extremamente sedutora e persuasiva, 

todos os demais programas da emissora, divulgando, 

geralmente: nome, conteúdo, dia, horário e marca do programa 

a ser exibido, além da marca e do slogan da própria emissora. 

(ALMEIDA, 2005, p.14 – grifo do autor) 

As chamadas promocionais são peças confeccionadas para a autodivulgação das 

emissoras de TV, dentro de seu próprio espaço, utilizando-se de imagens dos 

programas (ou imagens produzidas especificamente para este fim), suportes gráficos, 

locução, trilha e efeitos sonoros. 

Os profissionais que trabalham com chamadas aprendem na prática, através da 

observação e da repetição de conceitos herdados pela experiência dos colegas, 

processo que consiste em condensar um conceito, num curto espaço de tempo através 

da seleção das melhores imagens e das palavras precisas. 

Seja para anunciar um programa, ou promover a imagem institucional, as 

chamadas promocionais recebem grande investimento, por parte das emissoras, e são 

exibidas diariamente ao longo de toda a programação, no intervalo comercial
3
, tendo 

sua relevância, tanto na televisão aberta, quanto na por assinatura. As chamadas são 

parte integrante do conteúdo e ocupam um espaço proeminente dentro da engrenagem 

televisiva 

A busca contemporânea pela conquista do público, entre as emissoras de 

televisão brasileiras, conhecida como guerra de audiência, exige que sejam traçados 

planos ofensivos à concorrência. Além da elaboração de conteúdos de qualidade, as 

estratégias utilizadas pelas diversas emissoras, levam em conta a composição dos 

                                                           
2
  A chamada também pode ser denominada como promo.  

3
  A TV Record também faz uso de chamadas no meio da arte dos programas, como falaremos mais 

adiante, no Capítulo III. 



26 

 

tempos dos breaks, a escolha do momento ideal de exibir esses breaks e a veiculação 

das chamadas, como atrativos para despertar o interesse do público. Neste contexto, as 

chamadas são consideradas como uma importante ferramenta para alavancar 

audiências, lançar novos produtos e auxiliar na manutenção de antigos sucessos.  

A “chamada” é construída, com um discurso direto e criativo, para chamar a 

atenção, despertar o interesse, impelir o desejo e provocar a ação dos telespectadores, 

para que os produtos da emissora (os programas) tornem-se conhecidos e sejam 

consumidos pelo público. Ela é como um comercial da programação da emissora. São 

peças de 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos e 1 minuto e têm como função levar 

informação ao telespectador, sobre o conteúdo dos programas e o dia e a hora de sua 

veiculação (DIAS, 2005, p.41). 

O processo criativo, na produção das chamadas promocionais, é focado no 

estímulo da audiência, o que representa a venda de seus produtos midiáticos numa 

estreita relação com os princípios da propaganda: “uma técnica manipulativa que visa 

o comportamento imediato da compra” (MENNA BARRETO, 2004, p.104-122). A 

“chamada” é uma técnica persuasiva que pré-dispõe o telespectador a consumir os 

programas das emissoras de televisão. Ela não detém sozinha todos os poderes de 

convencimento para garantir a audiência da programação. A disponibilidade do 

público, no horário da exibição do programa, ou o interesse pelo tema que será 

abordado, são alguns dos fatores que levam à concretização da audiência. No entanto, 

assim como a propaganda, a chamada tem um papel preponderante na divulgação dos 

produtos e na fidelização da marca: 

A propaganda, além de não ser o único fator responsável pelo 

sucesso das vendas, não é também o único fator responsável 

pela persuasão do consumidor. A persuasão é um processo que 

envolve a interação de muitos fatores que agem sobre o 

consumidor; entre eles, está a propaganda. O resultado final e 

ideal desse processo é a consolidação de uma atitude de 

preferência por determinada marca de produto: uma disposição 

que, logicamente, deve favorecer a repetição contínua da 

compra dessa marca. (RIBEIRO et al, 1985, p. 61) 

Se por um lado as chamadas assemelham-se à publicidade, por outro, na TV 

Record, elas se mostram díspares. Embora, os recursos utilizados, na criação e 
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produção das chamadas promocionais aproximem-se da linguagem publicitária, em 

sua construção e intenção persuasiva, existe uma contradição aparente no momento da 

veiculação.  

Todo o trabalho de produção e exibição das chamadas promocionais está focado 

em conhecimentos dogmáticos e intuitivos, cujos resultados são mensurados pela 

equação resultante das tentativas e erros. Quando questionado sobre a forma de 

mensuração dos resultados desta veiculação, o gerente de programação da TV Record, 

Edson Pareschi, afirma em entrevista que “o maior resultado são os números 

crescentes na audiência, que demonstram o interesse do público na programação e a 

forma correta que esta informação chega até eles”. 

Essa contradição pode indicar que a veiculação das chamadas, com base nos 

resultados positivos – ou seja, os índices fornecidos pelo Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e Estatística (Ibope) – alcançados em campanhas anteriores, trazem o 

retorno desejado pela emissora e não exige mudanças de procedimentos ou, então, que 

a implantação dos conceitos publicitários, na elaboração da mídia de chamadas, pode 

ser um instrumento a mais para a otimização das chamadas promocionais, em todo o 

seu potencial, melhorando o desempenho da emissora.  

Sendo assim, um estudo que desvende os atuais processos estratégicos de 

exibição, pode ser de grande valia para que estas práticas possam ser transformadas 

“em uma técnica mais eficiente e precisa, capaz de ser conhecida, controlada e 

sistematizada em métodos e princípios teóricos e, se tornar assim, mais segura para os 

crescentes investimentos em comunicação, de uma economia de mercado em grande 

expansão e desenvolvimento” (RIBEIRO et al, 1985, p.54), gerando um melhor 

aproveitamento futuro das chamadas promocionais como recurso de autopromoção.  

A restrita abordagem sobre a exibição das chamadas promocionais foi uma luz 

para novas investigações e conduziram este trabalho a uma pesquisa exploratória, 

focada na seguinte questão: as chamadas da TV Record são veiculadas de acordo com 

uma estratégia de mídia tão meticulosamente planejada, quanto às campanhas 

publicitárias? 
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1. Métodos e Técnica de Pesquisa 

No intuito de conhecer o processo de exibição das chamadas promocionais da 

TV Record, optou-se por empregar dois métodos de pesquisa que se complementarão 

na busca de informações. O primeiro deles é um levantamento quantitativo de todas as 

chamadas de abril de 2009 a abril de 2010, a fim de identificar o número exato de 

peças que foram produzidas e quais, efetivamente, foram veiculadas ao longo de um 

ano. 

Tendo em vista que o acesso aos dados para a pesquisa quantitativa teve início 

em abril de 2010, optou-se por iniciar a análise em abril do ano anterior, para que, 

deste modo, fosse possível abranger a concentração de estreias e lançamentos, 

permitindo a observação do ciclo completo de alguns produtos – desde o lançamento 

até o declínio – bem como a visualização e o planejamento de algumas campanhas.  

Assim, a pesquisa quantitativa é o ponto de partida para compreender o 

planejamento estratégico utilizado pela emissora, na inserção das chamadas no seu 

espaço televisivo, na qual urge a necessidade do método qualitativo. De acordo com 

Arilda Schmidt Godoy (1995, p.63), o método qualitativo é recomendado quando “o 

interesse está em verificar como determinado fenômeno se manifesta nas atividades, 

procedimentos e interações diárias”. A autora elucida ainda que “esse tipo de pesquisa 

ilumina, esclarece o dinamismo interno das situações, invisíveis para o observador 

externo”. Por meio da análise qualitativa será possível compreender o processo de 

produção e exibição das chamadas promocionais, comparando as escolhas e inserções 

da TV Record, aos conceitos das agências para a elaboração de campanhas. 

A técnica que atende a necessidade desse projeto é o Estudo de Caso. De acordo 

com Robert Yin esta “aplica-se para explicar, descrever, ilustrar e explorar” (2005, 

p.34). Yin diz ser esta uma 

Estratégia preferida quando se colocam questões do tipo 

“como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle 

sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da 

vida real. (YIN, 2005, p.19) 
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Com base nas informações iniciais acerca de como foram exibidas as chamadas, 

a pesquisa se propõe a entender o “porquê”, destacando para o Estudo de Caso o 

reality show A FAZENDA, que foi o produto que teve maior destaque na grade de 

programação da TV Record. As chamadas, que foram exibidas dentro do período de 

2009 a 2010, possibilitaram uma análise completa da campanha – introdução, 

crescimento, maturidade e declínio – cuja visibilidade e boa divulgação foram 

fundamentais, para garantir a audiência e, consequentemente, o retorno financeiro 

para a empresa. Outro fator importante para a seleção do reality show A FAZENDA, 

se deu pelo fato de que as chamadas, deste tipo de gênero televisivo, ainda não ter 

sido estudado pela academia. 

Segundo Arilda Godoy, quando a pesquisa qualitativa visa “a compreensão 

ampla do fenômeno estudado, [...] o ambiente e as pessoas [...] não são reduzidos a 

variáveis, mas observados como um todo” (GODOY, 2005, p.62). Tendo em vista que 

o objetivo desta pesquisa é compreender como a TV Record trabalha na composição 

dos elementos estratégicos para a criação, produção e difusão das chamadas, buscou-

se compreender as técnicas utilizadas na roteirização da mídia, comparando-as às 

técnicas das agências publicitárias. As questões norteadoras para conduzir esta 

investigação científica seguiram os seguintes pontos: 

 Os conceitos que norteiam os processos de produção e exibição 

das peças publicitárias, também estão presentes no processo de 

produção e exibição das chamadas promocionais?  

 A TV Record elabora o planejamento de mídia levando em conta 

o GRP, a frequência e a cobertura? 

 A frequência média de chamadas, do lançamento das duas 

temporadas de A FAZENDA, ficou nos limites adequados de 

exposição, ou de super expor o telespectador à mensagem? 

 Há alternativas para otimizar a roteirização das chamadas? 
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2. Coleta de dados para o método quantitativo 

A quantificação das chamadas será feita em duas etapas. Na primeira etapa, 

serão levantados os números referentes à produção das peças, no período de abril de 

2009 a abril de 2010, com base nas pautas diárias do departamento de chamadas. 

Todas as peças, prontas e aprovadas serão disponibilizadas para a exibição, por meio 

de um documento que contém o nome, a data e a duração de cada chamada. São essas 

pautas que servirão de guia para o nosso processo de contabilização. Já na segunda 

etapa, será realizado o mapeamento quantitativo das chamadas veiculadas pela TV 

Record, no período de abril de 2009 a abril de 2010, na Grande São Paulo. De acordo 

com o Ibope a Grande São Paulo representa 31,3% do mercado brasileiro, o maior 

peso mercadológico no Painel Nacional de Televisão, razão que nos levou a selecionar 

esta praça para compor o corpo da pesquisa qualitativa.  

Para fazer o levantamento proposto, a ferramenta utilizada foi o Controle da 

Concorrência de uso restrito das emissoras e do mercado publicitário denominado. O 

site é um serviço pago, de uso restrito das emissoras e agências publicitárias 

assinantes. Através dele é possível verificar a veiculação de comerciais, chamadas ou 

programas de todos os anunciantes das emissoras abertas do Brasil. O acesso ao site 

foi indispensável para a realização deste trabalho e só foi possível com a autorização 

da TV Record. 

Toda a programação veiculada pela TV Record é devidamente arquivada. Os 

programas gravados são registrados em fita Beta Digital ou em XDCam (formato 

utilizado para produtos captados e exibidos em HDTV), e os programas ao vivo são 

gravados em duas versões: com “sinal limpo” e “sinal sujo”. Sinal limpo significa que 

o programa não é gravado com tarjas, selos ou outros elementos gráficos que 

complementem a imagem; é gravado para uso posterior, para confecção de chamadas e 

outros fins. Já o sinal sujo é gravado do próprio satélite com todos os elementos que 

foram exibidos aos telespectadores.  

Os breaks estão excluídos deste processo de armazenamento, porém, existem 

outros dois recursos que possibilitam a visualização e ocorrências dos breaks da 
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emissora. Um deles é o Volicom, um sistema de armazenamento digital de conteúdo, 

onde é possível conferir as ocorrências, no período máximo de um mês. O outro 

recurso é o Controle da Concorrência, um serviço que informa a seus assinantes 

diariamente, via web, uma gama de dados de veiculação de comerciais nas TVs 

abertas (NET e SP) como: grade de programação, comparativa de emissoras 

(GLO/SBT/REC/BAN/RTV), tempo de arte e propaganda, pesquisa por anunciante, 

formato, categorias e produtos, contribuindo no checking
4 

de exibição e na orientação 

de estratégias, táticas e negociação. É essa ferramenta que possibilitará o 

levantamento preciso de todas as chamadas veiculadas no recorte proposto.  

Uma vez que o acesso e visualização do site não são permitidos a todo usuário, a 

figura 1 ilustra as possibilidades deste recurso: 

 

Ilustração 1: Site controle da concorrência 

Cientes do número de inserções de chamadas que a TV Record veiculou de cada 

um dos seus programas e, ainda, o tempo destinado à exibição no espaço da emissora, 

                                                           
4
  Comprovação da entrega comercial, a fim de demonstrar ao cliente que sua inserção foi veiculada em 

determinado dia e horário, conforme sua determinação. 
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direcionamos nosso foco ao reality show A FAZENDA, para conhecermos onde as 

chamadas desse produto foram posicionadas ao longo da grade de programação. Com 

base nessas inserções, elaborou-se mapas de mídia dos programas, utilizando um 

software simulador denominado Planview. Trata-se de uma ferramenta, 

disponibilizada pelo Ibope, utilizada pelo mercado publicitário e pelo Departamento 

de Marketing da TV Record para a elaboração e planejamento de campanhas 

publicitárias. Esse software oferece os meios possíveis para simular, otimizar e avaliar 

os resultados das veiculações. O uso desse instrumento permite detectar, com 

exatidão, o GRP, ou seja, a frequência e a cobertura das campanhas promocionais do 

programa selecionado para o Estudo de Caso, fornecendo subsídios para a análise 

qualitativa.  

3. Coleta de dados para o método qualitativo 

Tanto a produção quanto a veiculação das chamadas promocionais, atende à 

demanda de necessidade estratégica, determinada pela diretoria de programação. 

Compreender essa estratégia – sua origem e decorrências – é fundamental. Uma vez 

em posse dos resultados quantitativos, pode-se visualizar a estratégia utilizada pela 

TV Record, em cada uma das campanhas e compreender as razões que levaram a 

emissora a determinadas tomadas de decisão. 

A análise dos mapas de mídia do reality show A FAZENDA, corroboram com o 

intuito de se conhecer a filosofia da emissora, as ações mercadológicas adotadas e os 

métodos de trabalho do departamento de programação, análise essa que implicará em 

nova coleta de dados. 

O Estudo de Caso tem como base várias fontes de evidências (YIN, 2005, p.33) 

e, por essa razão, utiliza-se instrumentos múltiplos para a análise do objeto como 

entrevistas (pessoais e via e-mail no decorrer do ano de 2010) com profissionais do 

Departamento de Programação e do Departamento de Marketing da TV Record, além 

de profissionais de Mídia e de agências publicitárias. A observação simples e a 

pesquisa participativa – uma vez acompanhada a rotina de trabalho das diversas áreas 

da TV Record – objetiva compreender o atual planejamento de mídia de chamadas e 
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compará-lo ao planejamento adotado para as campanhas publicitárias apontando se os 

resultados obtidos podem, ou não, ser mais positivos para a empresa.  

Descrição dos capítulos 

Para que o leitor possa compreender a situação atual da emissora que nos 

propomos a estudar, iniciaremos descrevendo a trajetória – desde a fundação até os 

dias atuais – da TV Record, a emissora de televisão em atividade mais antiga do 

Brasil. Pontuaremos as transformações artísticas e de filosofia empresarial que 

refletiram na conquista da audiência até consolidar-se como a segunda emissora do 

país. O posicionamento mercadológico de alta competitividade da TV Record 

contemporânea reflete nas estratégias de programação, que incluem a produção e 

veiculação das chamadas promocionais nos intervalos comerciais com vistas a buscar 

o maior número de telespectadores para os produtos da emissora. 

O segundo capítulo apresenta a TV Record como uma indústria, que produz e 

distribui produtos de entretenimento, informação, educação e publicidade, seguindo as 

premissas do composto de marketing (marca, embalagem, qualidade, ciclo de vida, 

preço, ponto de venda e promoção) visando o lucro, medido em índices de audiência. 

O responsável pela veiculação de todo o conteúdo televisivo, assim como pela 

promoção da grade de programação da TV Record é o Departamento de Programação. 

Por esta razão, nos propomos a delinear o trabalho deste setor, focando nossa atenção 

para os intervalos comerciais e espaço televisivo onde é exibido o conteúdo 

publicitário, incluindo os anúncios e as chamadas promocionais.  

O terceiro capítulo esclarece a finalidade das chamadas, sua estrutura (formatos, 

gêneros e tipos), o processo desde a criação à finalização e as características 

específicas do Departamento de Chamadas da TV Record no que tange à produção e 

exibição das peças.  

O capítulo quatro traz o levantamento quantitativo das chamadas produzidas e 

exibidas pela TV Record, no período de abril de 2009 a abril de 2010, com o intuito de 

analisar as estratégias que conduziram as decisões de promoção da grade da emissora.  
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Uma vez cientes da realidade da produção e veiculação das chamadas na TV 

Record, tendo em vista que, as chamadas são criadas e desenvolvidas como peças 

publicitárias, no capítulo quatro, passaremos a elucidar os conceitos que permeiam a 

publicidade. Primeiro discorreremos sobre a persuasão de acordo com a Teoria da 

Informação e das diversas correntes teóricas da Psicologia Social, principalmente a 

Aprendizagem da Mensagem. Posteriormente, abordar-se-á acerca das regras seguidas 

pelos publicitários na elaboração do Planejamento de Mídia para veiculação das 

campanhas.  

Por fim, propomos um estudo de caso do produto mais promovido da emissora 

no período destacado para a pesquisa. O capítulo seis pretende esclarecer os 

mecanismos de inserção das chamadas de A FAZENDA nos intervalos comerciais da 

TV Record, comparando as decisões tomadas pelo Departamento de Programação com 

os conceitos publicitários de persuasão e planejamento de mídia, a fim de identificar, 

se as campanhas promocionais deste reality show, tiveram o desempenho ideal, de 

acordo com os conceitos de GRP, frequência e cobertura, propostos pela publicidade. 



CAPÍTULO I 

A TRAJETÓRIA DA TV RECORD 

A TV Record é a emissora de televisão, em atividade, mais antiga do Brasil. De 

propriedade de Paulo Machado de Carvalho, ela entrou no ar pela primeira vez no dia 

27 de setembro de 1953, às oito horas da noite.  

A construção da TV Record deu-se, paulatinamente, num caminho que 

acompanhou, ao longo de quase 60 anos, avanços tecnológicos, mudanças políticas e 

alterações ideológicas, advindas dos diversos proprietários que presidiram a empresa. 

Mesmo sendo acometida por incêndios, que causaram perdas incalculáveis para o 

acervo histórico nacional, a TV Record prosseguiu a sua trajetória. Foi um processo 

lento, marcado por fases bem distintas, que oscilaram entre pioneirismo, crises 

financeiras profundas, escândalos envolvendo a relação com a Igreja Universal do 

Reino de Deus e o posicionamento otimista, diante da liderança de mercado.  

É neste momento otimista, no período posterior a 2005 – quando a TV Record 

despontou como a segunda maior emissora do Brasil, travando batalha contra a 

concorrência, em busca de audiência – que a pesquisa em questão se propõe analisar. 

Para compreender o contexto histórico e a contemporaneidade em que a TV 

Record está inserida, bem como as diretrizes estratégicas aplicadas pelo departamento 

de programação da emissora – responsável pela produção e exibição das chamadas 

promocionais – transcorremos todas as décadas de sua existência.  
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Tendo em vista a reduzida literatura do histórico da TV Record, recorremos a 

uma publicação comemorativa dos 50 anos da emissora, de circulação interna, e a 

sites
5
 especializados na história da televisão brasileira como fonte suplementar de 

pesquisa. Através do levantamento das informações de cada fase da emissora, e da 

análise comparativa sobre os dados obtidos – que apresentavam divergências entre si – 

pudemos traçar uma trajetória do canal 7 de São Paulo. 

1.1 Década de 1950 

Enquanto o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, concentrava a sede cultural e 

política do país, São Paulo era um mercado promissor, onde vivia uma burguesia 

industrial que enriquecera ao longo das décadas de 1930 e 1940. Foi esta burguesia, de 

capital privado, que financiou o advento da Televisão (REIMÃO, 2006, p.23). Jorge 

da Cunha Lima salienta que: 

São Paulo e Rio de Janeiro exibiam uma notável vitalidade 

econômica e cultural, repleta de vistosos arranha-céus, que iam 

substituindo os palacetes da belle époque. A sede por 

modernidade era grande. Não é, pois, de se estranhar que 

surgisse entre os brasileiros um grande interesse pela televisão. 

(LIMA, 2008, p. 25) 

Neste contexto, a família Paulo Machado de Carvalho, proprietária da Rádio 

Record, Rádio Cruzeiro do Sul – que mais tarde se transformou na Rádio 

Panamericana e depois na Joven Pan – Rádio São Paulo
6
 e Rádio Bandeirantes, 

inaugura no dia 27 de setembro de 1953, às oito da noite, a TV Record. Na ocasião da 

estreia a emissora – cuja programação, era composta sob forte influência da 

linguagem radiofônica e teatral – tinha o logotipo exibido na ilustração a seguir: 

                                                           
5
  Disponível em < http://rederecord.r7.com/historia.html >. Acesso em 06.mai.2011; Disponível em < 

http://www.microfone.jor.br/historiadaTV.htm >. Acesso em 06.mai.2011; Disponível em < 

http://www.tudosobretv.com.br/histortv/tv50.htm >. Acesso em 19.mai.2011; Disponível em < 

http://www.canaldaimprensa.com.br/canalant/midia/doito/midia5.htm > Acesso em 10.mai.2011; 

Disponível em < http://www.adorofisica.com.br/trabalhos/fis/equipes/televisao/historiatvbrasil.html > 

Acesso em 06.mai.2011; Disponível em < http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/historia-da-

televisao/historia-da-tv-record.php >. Acesso em 10.mai.2011. 
6
  Destinada à programação de radionovelas. Disponível em  

<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,paulinho-machado-de-carvalho-morre-aos-86-

anos,610189,0.htm > Acesso em 09.mai.11. 



37 

 

Ilustração 2: Logomarca da TV Record em 1953. 

Fonte: Acervo TV Record 

Walter Clark, um dos principais nomes da televisão brasileira, elucida que foi 

João Batista do Amaral, o Pipa, cunhado e sócio de Paulo Machado de Carvalho nos 

negócios de rádio, quem pleiteou as concessões de canais de TV, no segundo mandato 

de Getúlio Vargas: 

A TV Record saiu primeiro, em função da força da Rádio 

Record, e foi inaugurada em 1953. Mas logo depois saiu a 

concessão da TV Rio por intermédio do Amaral Peixoto, 

ministro do interior e genro de Getúlio [...]. O Pipa tinha uma 

clara noção de que a televisão deveria operar em rede, com 

diversos canais . Acreditava que este seria o futuro do negócio – 

como, de fato, foi. Daí o seu interesse em implantar estações em 

São Paulo e no Rio de Janeiro [...]. O Pipa ficaria com o 

controle da TV Rio, 100 por cento das ações, e manteria 50 por 

cento das ações da TV Record, mas não teria direito a participar 

de nenhuma decisão da emissora. (PRIOLLI, 1991, p. 70) 

A TV Record estava localizada em uma moderna construção na Avenida 

Miruna, próxima ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade de São Paulo, e 

equipada com a tecnologia mais avançada para a época. Ela foi a primeira emissora a 

ser inaugurada, em prédio próprio, construído especificamente para abrigar uma 

emissora de televisão – todas as demais tinham instalações adaptadas.  

A emissora entrou no ar, com a exibição do programa musical, Grandes 

Espetáculos União, apresentado por Sandra Amaral e Hélio Ansaldo. Depois da estreia, 

a atração passou a ser apresentada por Blota Jr.– Hélio Ansaldo foi apresentar Astros do 

Disco, outro programa do gênero. Outro musical que entrou no ar, logo após o início 

das transmissões, foi Senhor Ritmo, com Grande Otelo e Norma Bengell. O primeiro 

noticiário foi ao ar às 22h00 do dia 27 de setembro de 1953.  

Além de shows, a TV Record investiu em telejornais, em esporte e em 

entretenimento. Em 1954 entrou no ar o primeiro seriado produzido no Brasil, o infantil 
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Capitão 7, estrelado por Ayres Campos e Idalina de Oliveira (esse seriado infantil ficou 

no ar até 1966). No teatro e no humor destacam-se os programas Circo do Arrelia, que 

tinha um picadeiro como cenário – e transformou o palhaço Arrelia no mais famoso do 

país–, e Praça da Alegria com Manoel da Nóbrega.  

Ainda em 1954 a emissora trouxe a dupla Geraldo José de Almeida e Raul 

Tabajara para comandar, ao lado de Paulo Planet Buarque, o primeiro programa 

esportivo da casa, Mesa Redonda, que trazia jogadores, técnicos e dirigentes de clubes 

para discutirem os jogos, um formato presente, até hoje, em várias emissoras. O 

investimento no esporte deu certo. Em “18 de setembro de 1955”, aniversário de 5 anos 

da televisão brasileira, a TV Record foi a primeira emissora brasileira a fazer uma 

transmissão externa de um jogo de futebol. A partida entre Santos e Palmeiras foi 

jogada no Estádio de Vila Belmiro e transmitida ao vivo pela emissora. O Santos 

venceu o time alviverde por 3 a 2. A partir daí, a emissora tornou-se a pioneira na 

cobertura esportiva transmitindo, no ano seguinte, o Grande Prêmio de Turfe do Brasil, 

direto do Jóquei Clube do Brasil. 

Em 1955, entra no ar a Grande Gincana Kibon que teve a duração de dezesseis 

anos. Foi a partir desse ano que a TV Record passou a integrar, junto com a TV Rio, 

pertencente ao primo de seu proprietário, João Batista do Amaral, as “Emissoras 

Unidas”, criando um elo entre as duas emissoras que permitiriam futuramente a troca de 

produções entre elas.  

A programação apresentava fortes tonalidades locais e não contava ainda com 

um amplo público. Imbuído da ideia de transformar as Emissoras Unidas, numa rede de 

televisão tão forte, ainda mais que a TV Tupi, concorrente dos Diários Associados, de 

João Batista do Amaral, desenvolveu um serviço privado de telefonia e microondas que 

interligava São Paulo e Rio de Janeiro. Era um sistema precário, sujeito a quedas do 

sinal aos finais de tarde, ou quando chovia, mas era um link
7
 de relevância. Mas o 

intento não vingou em virtude das divergências familiares. De acordo com Walter 

Clark:  

Paulo Machado de Carvalho e seus filhos não acreditavam que 

a televisão fosse se desenvolver no Rio [...]. A Record poderia 

                                                           
7
  Transmissão via satélite ou microondas, ao vivo, de diferentes pontos externos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A3o_7
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ayres_Campos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idalina_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/1966
http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1955
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos_Futebol_Clube_(Santos)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_Urbano_Caldeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/1955
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emissoras_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emissoras_Unidas
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ter sido a cabeça da primeira rede de TV do Brasil. Poderia sair 

na frente, consolidar-se, mas preferiu permanecer pequena 

porque os Machado de Carvalho nunca conseguiram superar as 

divergências e a desconfiança do Pipa. (PRIOLLI, 1991, p. 72) 

Quando Nilton Travesso assumiu o comando da programação da emissora, 

dirigindo até 17 programas na casa, a Record inovou mais uma vez ao trazer grandes 

nomes da música internacional para apresentações, no Teatro da Record. Em 1957, por 

exemplo, vieram ao Brasil artistas como Louis Armstrong, Nat King Cole, Ella 

Fitzgerald, Marlene Dietrich, Sammy Davis Jr., Sarah Vaughan, Bill Haley e seus 

Cometas e Charles Aznavour. 

Em 1958, a Record lançou Éramos Seis, um sucesso de audiência. E no ano 

seguinte, em 9 de março de 1959, é inaugurado, o Teatro Record, na Rua da Consolação 

para receber atrações internacionais como o cantor Roy Hamilton.  

1.2 Década de 1960 

Os anos 1960 começam com a presença marcante da televisão no cotidiano 

brasileiro, uma vez que já atingia 200 mil o número de aparelhos de TV
8
. Se durante a 

primeira década de sua existência, a Tupi foi líder absoluta, nos anos 60, as emissoras 

concorrentes aprimoraram sua programação, para lutar pela audiência. Sandra Reimão 

elucida que “em termos de audiência, na primeira metade dos anos 1960, a TV brasileira 

pode ser considerada como estando em uma situação de concorrência [...]. Excelsior, 

Tupi e Record alternavam suas posições na preferência do telespectador” (2006, p. 43). 

Abaixo o logotipo comemorativo dos sete anos da emissora: 

 

Ilustração 3: Logomarca da TV Record em 1960 
Fonte: Acervo TV Record 

                                                           
8
  Disponível em < http://www.tudosobretv.com.br/histortv/tv60.htm >. Acesso em 19.mai.2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
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Enquanto a TV Record comemorava seus sete anos de existência, o Brasil 

transferia a sede política do Rio de Janeiro, para o Planalto Central. Ao lado da TV Rio, 

a emissora transmitiu a festa de inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960. Walter 

Clark conta que: 

A Tupi não fechou o bendito link. Só chegava ao Sul uma 

imagem carregada de chuviscos, na qual era impossível 

distinguir alguma coisa. Quando percebemos isso, falamos com 

Brasília e montamos rapidamente um esquema de emergência, 

para o tráfego das fitas de VT. Naquela época, havia três vôos 

diários para o Rio. Então, nos organizamos para que cada um 

deles trouxesse fitas gravadas com as cerimônias de 

inauguração [...]. O pouco que nossos câmeras conseguiram 

gravar lá foi ao ar pela TV Rio e pela TV Record, que usou 

nosso link para retransmitir. Acabamos dando um banho nos 

Associados. (PRIOLLI, 1991, p.112) 

No mês de maio, pouco tempo após a transmissão bem sucedida da inauguração 

de Brasília, ocorreu o primeiro grande incêndio na TV Record. Incêndio era o maior 

risco das emissoras de televisão, uma vez que tudo é combustível, altamente volátil. 

“Quando ele começa, há muito pouco a fazer, além de tentar salvar o equipamento mais 

caro e o acervo de fitas de videotapes, que é irrecuperável. Mas incêndio de TV costuma 

ser tão rápido que mal dá para fazer uma coisa e outra” (PRIOLLI, 1991, p. 203). 

A TV Record estreou o primeiro programa de calouros da tevê brasileira. A 

Hora do Chacrinha, apresentado por Abelardo Barbosa, o Velho Guerreiro.  

O Show do Dia 7, foi outro grande momento na programação da emissora, que 

reunia todo o elenco para comemorar o aniversário da TV Record, apresentando 

musicais, desfiles de moda, entrevistas e comédia. 

Na linha infantil, destaca-se o Pullman Jr., comandado por Cidinha Campos e 

Durval de Souza, que ficou no ar durante 16 anos. 

Um dos mais importantes programas jornalísticos de todos os tempos, o 

Repórter Esso, deixou a TV Tupi em 1964, rumo à Record, onde permaneceu no ar até 

1970. 

A TV Record, sem recursos para investir sozinha em teledramaturgia, 

viabilizava esses programas, mais custosos, em co-produção com a TV Rio. Assim foi 
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feito, em 1964, com a novela O Direito de Nascer. Uma parceria que Walter Clark 

considera “um absurdo bem típico do modelo de televisão, que o Brasil tinha no início 

dos anos 60, antes das redes nacionais”. Clark esclarece que: 

Como não tínhamos estúdios e elenco suficiente no Rio, 

levamos a novela para ser produzida na Tupi em Sâo Paulo, 

com direção de Cassiano Gabus Mendes, Henrique Martins e 

José Parisi. No nosso acordo eles passariam a novela em São 

Paulo e nós no Rio. De forma indireta, a Tupi competiria com 

ela mesma no Rio e nós competiríamos com a Record em São 

Paulo. Era um contra-senso incompreensível, mas era assim que 

as coisas funcionavam na época. [...] Em pouco tempo O 

Direito de Nascer se transformou no maior sucesso da 

telenovela desde o início da televisão. (PRIOLLI, 1991, p. 146) 

A partir de 1965, a TV Record investiu numa programação, que se transformou 

num grande sucesso de audiência, e num marco na história da televisão brasileira.  

 
Ilustração 4: Logomarca da TV Record em 1965 

Fonte: Acervo TV Record 

Em 1965, a emissora contratou Elis Regina, então com 20 anos, para apresentar 

com Jair Rodrigues o programa, O Fino da Bossa. Dirigido por Manoel Carlos, o 

programa teve, mais tarde, a participação fixa do Zimbo Trio. O Fino da Bossa trouxe, 

para o cenário musical, novos talentos como Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, 

Caetano Veloso, Zimbo Trio e Maria Bethânia, além dos já consagrados Agostinho dos 

Santos, Nara Leão, Vinicius de Moraes, Baden Powel e Maysa. Depois veio 

Bossaudade, apresentado por Elizete Cardoso e Ciro Monteiro.  

Em 22 de agosto de 1965, Roberto Carlos foi convidado para apresentar o 

programa Jovem Guarda, ao lado de Erasmo Carlos e Wanderléia. Em poucas semanas 

de exibição, o programa bateu 90% de audiência e dominou as tardes de domingo até 

janeiro de 1968.  
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A programação da TV Record, em março de 1965 era diferente das demais 

emissoras: 

A Record não contava com um telejornal diário, e às 20h30 

apresentava uma ‘novela humorística’ – Quatro Homens 

Juntos – com José Vasconcelos, Ronald Golias, Chocolate, 

Monsueto, Zilda Cardoso. Anilza Leoni, Jacyra Silva e 

Adoniran Barbosa. [...] Sem elenco para entrar no páreo das 

novelas, utilizava seu cast de humoristas para essa produção. Às 

terças-feiras, antes da novela, Jô Show e às quartas, depois da 

novela, Zeloni – programas humorísticos. (REIMÃO, 2006, p. 

39 – grifo do autor) 

A turma da Jovem Guarda e O Fino da Bossa, duas vertentes antagônicas da 

música brasileira, atuavam juntas no Essa Noite se Improvisa, com Blota Jr. e Sônia 

Ribeiro. Programa-gincana, das quintas-feiras à noite, a partir de 1966. Com o sucesso 

dos programas de Elis Regina e Roberto Carlos, a chamada Equipe A da TV Record – 

formada por Nilton Travesso, Raul Duarte, Manoel Carlos e Tuta – decidiu investir em 

um festival de música. Em 1966 estreava o Festival da Música Popular Brasileira, 

produzido por Solano Ribeiro, cujos vencedores foram Chico Buarque com “A Banda” 

e Geraldo Vandré com “Disparada”. Depois de uma disputa acirrada, a música 

“Disparada”, de Geraldo Vandré e Teófilo Barros Neto, interpretada por Jair Rodrigues, 

e “A Banda”, de Chico Buarque, defendida por Nara Leão, empataram no final. Soube-

se depois que o júri havia dado a vitória à Banda, mas o próprio Chico Buarque 

interferiu a favor de “Disparada”, dizendo que não aceitaria o prêmio se a concorrente 

não vencesse também. 

Foi durante este período que, o governo militar, preocupado com as questões de 

telecomunicações (por considerá-la assuntos estratégicos do regime) – cria a Embratel, 

Empresa Brasileira de Telecomunicações – que será a grande motivadora das 

transmissões em rede nacional. Em contrapartida, à fase promissora da televisão no 

Brasil, no dia 29 de julho de 1966 um novo incêndio atinge os estúdios da TV Record. 

A central técnica e o departamento de videotape da emissora, no bairro do Aeroporto, 

zona sul de São Paulo, foram destruídos.  

O prejuízo foi calculado em 2 bilhões de cruzeiros (sendo que apenas uma 

parcela mínima foi ressarcida pelo seguro), com a perda de um arquivo de 320 rolos de 

filme, entre eles, um só com os gols de Pelé. À apresentadora Hebe Camargo coube a 
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tarefa de comandar um programa ao vivo, para substituir ao show gravado da cantora 

Elza Soares, cuja fita havia se perdido no incêndio. Como os equipamentos de videotape 

estavam destruídos, a ordem era criar o máximo possível de programas ao vivo para 

preencher os horários da grade de programação. Nilton Travesso sugeriu um sitcom ao 

vivo para aproveitar o teatro e economizar na produção. Assim nascia a Família Trapo. 

A Família Trapo, inspirado na série americana Trappy Family, foi criada em 

1967 e escrita por Carlos Alberto de Nóbrega e Jô Soares. No elenco, Renata Fronzi, 

Otelo Zeloni, Cidinha Campos, Ricardo Corte Real, Sônia Ribeiro, Jô Soares e Ronald 

Golias. A Família Trapo liderou a audiência nas noites de sábado, durante três anos, 

tornando-se o humorístico de maior sucesso da televisão. Depois vieram, Alianças Para 

o Sucesso, Caras e Coroas, Guerra é Guerra, Show em Si...Monal, Corte Rayol Show, 

com Renato Corte Real e Agnaldo Rayol e Quem Tem Medo da Verdade, com Carlos 

Manga. 

Em 1967, em nova edição do Festival da Música Popular Brasileira, o cantor 

Sérgio Ricardo, enfurecido pelas vaias do público enquanto tentava cantar “Beto Bom 

de Bola”, quebrou seu violão no palco e o arremessou na plateia. As apresentações de 

Caetano Veloso cantando “Alegria Alegria”, e Gilberto Gil, “Domingo no Parque”, 

deram início ao movimento tropicalista. A música vencedora foi “Ponteio”, de Edu 

Lobo e Capinan. 

O Festival da Música Popular Brasileira de 1968 foi considerado fraco, mas teve 

bons momentos como nas apresentações de Gal Costa defendendo “Divino 

Maravilhoso”, de Caetano Veloso e a reação de Caetano no palco do Teatro Tuca, 

quando vaiado e atacado ao cantar “É proibido Proibir”, que aos gritos disse: “Vocês 

não estão entendendo nada! Se forem em política tão reacionários e intolerantes como o 

são em estética estamos fritos!”. A vencedora foi “São São Paulo Meu Amor”, de Tom 

Zé e a TV Record começava a enfrentar a concorrência do Festival Internacional da 

Canção (FIC), organizado pela TV Globo. 

A década de 60 ficou marcada como a fase áurea da TV Record e, ao mesmo 

tempo, como a fase dos incêndios. Em 14 de dezembro de 1968, o edifício Grande 

Avenida, em cujo topo estava instalada a torre de transmissão da TV Record. No 
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primeiro semestre de 1969, houve dois incêndios no Teatro Consolação em São Paulo. 

No dia 14 de julho de 1969, foi a vez do Teatro Paramount, por onde passaram Dizzy 

Gillespie, Edith Piaf, Louis Armstrong e todos os grandes artistas dos festivais, pegar 

fogo. Walter Clark conta que a TV Globo ofereceu sua estrutura para a concorrente e 

esclarece que “a solidariedade com os chamuscados é uma tradição da TV brasileira. 

Sempre que alguém enfrenta um incêndio, os concorrentes deixam de lado a competição 

e oferecem ajuda, porque o problema também pode acontecer um dia com eles 

(PRIOLLI, 1991, p. 204). E, comprovando a vulnerabilidade das emissoras, em menos 

de 48 horas, a TV Globo e a TV Bandeirantes também foram incendiadas. Embora tudo 

indicasse que os incêndios fossem obra criminosa, nunca houve como comprovar o fato.  

A TV Record detinha grande audiência e 1969, mas sua liderança estava com os 

dias contados. Além do prejuízo com os incêndios, a emissora perderia seus principais 

astros naquele ano, exilados pela ditadura Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina e 

Roberto Carlos seguiram uma lucrativa carreira de shows e desinteressando-se de 

continuar com seus programas na TV Record. 

A família Machado de Carvalho, que não se interessava em montar uma rede de 

TV – embora tivesse parcerias com a TV Rio e a TV Gaúcha – teve grande prejuízo 

com a chegada das microondas da Embratel. Seus programas, que também eram 

vendidos para as emissoras concorrentes, já não tinham comercialização, enquanto a TV 

Globo dava a início à criação da primeira rede de televisão brasileira. 

O último festival de MPB da TV Record, já sem Solano Ribeiro, que também se 

mudou para o exterior, teve como música vencedora “Sinal fechado”, de Paulinho da 

Viola. 

1.3 Década de 1970 

A história da TV brasileira, na década de 1970, corresponde ao período de 

consolidação da Indústria Cultural no Brasil, tendo a televisão como meio de 

comunicação mais influente (CARVALHO, 1980, p. 5). Como consequência de uma 

política de segurança nacional, o Estado investe no crescimento das redes de televisão, 
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por meio de microondas e satélites. Quanto à programação deste período, Sandra 

Reimão esclarece que: 

Quase todas as emissoras em 1970 começavam o horário nobre 

com uma novela [a exceção é a Record, que exibia Os três 

patetas às 19 horas]. De um modo geral a faixa das sete às nove 

era dedicada às novelas, entremeadas pelo jornal ou seguida por 

ele [...]. No horário das 21 horas começam os shows e os 

programas de variedades. Nas emissoras de menor poder de 

investimento são usadas séries importadas, os enlatados, para 

ocupar esse horário. (REIMÃO, 2006, p.56) 

Neste contexto, a TV Globo se configura como a principal adversária da TV 

Tupi. Com a forte concorrência e as dificuldades técnicas, provocadas pelos diversos 

incêndios, que atingiram a TV Record, no final dos anos 60, a emissora viu-se limitada 

a investir em programação de baixo custo. Seriados americanos como Chips, S.W.A.T e 

Família Dó, Ré, Mi entraram na grade de programação ao lado de faroestes italianos.  

Abaixo as logomarcas que foram usadas ao longo da década:  

 
1970             1972    1973 

   

1974           1978    1979 

Ilustração 5: Logomarcas da TV Record na década de 1970. 
Fonte: Acervo TV Record 

Os anos 70 ficaram marcados pelo lançamento das novelas, Algemas de Ouro, 

de Benedito Ruy Barbosa, e As Pupilas do Senhor Reitor, de Lauro César Muniz, mas 

os produtos não reverteram em investimentos publicitários. Para as agências de 

propaganda, interessava apenas o retorno das transmissões de abrangência nacional, 

algo que só a TV Globo disponibilizava.  



46 

 

Logo no início da década, Edson “Bolinha” Cury estreou o seu A Hora do 

Bolinha, programa ao vivo, exibido diretamente do Teatro Record. E em 1971, Ronald 

Golias faz sucesso com o humorístico Bronco Total.  

A primeira transmissão, em cores, foi realizada oficialmente, pela TV Record, 

em 19 de fevereiro de 1972. Com imagens geradas pela TV Difusora de Porto Alegre, a 

emissora mostrou a Festa da Uva, na Cidade de Caxias do Sul. Mas a TV Record só 

entrou definitivamente na era das cores quando passou a exibir a série UFO, uma 

produção americana, de filmes de ficção, que estreou em outubro de 1972.  

Nos anos 70, a emissora deu ênfase também ao jornalismo. Além do programa 

Dia D, que semanalmente mostrava entrevistas com personalidades internacionais e 

reportagens especiais, a emissora estreou o Jornal do REI, com transmissão simultânea, 

entre o Rio de Janeiro e São Paulo – numa tímida tentativa de formar uma rede de 

televisão, com a criação da REI, Rede de Emissoras Independentes – e o Jornal da 

Record, depois chamado de Jornal da Noite. Em 1972, o jornalista Hélio Ansaldo 

estreou o telejornal Tempo de Notícias que, além de informar, debatia os temas com a 

participação de especialistas em diversas áreas. Anos depois, o programa passaria a se 

chamar Record em Notícias, sendo apresentado por Murillo Antunes Alves até 1996.  

Em 1973, Chacrinha voltou a casa (depois de uma rápida passagem nos anos 60) 

com seu Discoteca do Chacrinha, Flávio Cavalcanti, ganhou um programa de 

variedades e entrevistas, e Raul Gil, uma atração de calouros. Em 1973 estreia, vindo da 

sua associada TV Rio, um trio de humoristas formado por Renato Aragão, Mussum e 

Dedé Santana estreou, Os Insociáveis, que mais tarde, com a entrada de Zacharias, 

ganhou o nome de Os Trapalhões. 

A TV Record inovou na cobertura esportiva. Entre os lançamentos, o programa 

O Melhor do Jogo, no qual Randal Juliano mostrava os principais lances do 

Campeonato Paulista, Desafio ao Galo, que abriu espaço para o futebol de várzea, e 

Cartão Vermelho, uma mesa redonda com a participação de cronistas especializados. A 

Record contrata, em 1977, o comentarista Sílvio Luiz e coloca no ar o De Olho no 

Lance, um debate esportivo transmitido em cores.  
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Em 1977, mais um incêndio atinge a emissora. A programação da TV Record foi 

seriamente prejudicada e foi mantida por meio da transmissão de filmes. Nesse ano, 

ocorreu a primeira grande mudança, na direção da emissora. O apresentador e 

empresário Silvio Santos, comprou 50% das ações da emissora de João Batista do 

Amaral, sócio e cunhado de Paulo Machado de Carvalho. A partir daí, o canal 7 passou 

a retransmitir alguns programas da TVS do Rio de Janeiro, também de propriedade de 

Silvio Santos. Entre eles, o programa de auditório, do próprio comunicador, e o infantil 

Bozo.  

Com a ida de Sílvio Santos para a TV Record, inicia-se uma nova fase na 

emissora. Investiu-se na expansão da cobertura no Estado de São Paulo e foram 

colocados novos programas no ar.  

1.4 Década de 1980 

Em 1980, estreou na TV Record, um dos programas mais bem-sucedidos da TV 

Tupi, nos anos 60, o Almoço com as Estrelas, apresentado pelo casal Ayrton e Lolita 

Rodrigues. Em 1981 Dercy Gonçalves foi chamada para apresentar o, Dercy Sempre 

aos Domingos, e no ano seguinte, foi a vez de Fausto Silva trazer da Rede Bandeirantes 

o Perdidos na Noite.  

Na década de 1980, as logomarcas da TV Record foram as seguintes: 

 
1980 1986 

Ilustração 6: Logomarcas da TV Record na década de 1980 
Fonte: Acervo TV Record 

Nessa mesma época, em meados de 1981, Danti Matiussi assumiu a direção do 

departamento de jornalismo e colocou no ar o Jornal da Record, ancorado por Paulo 

Markun e Silvia Popovic. Mais tarde ele foi apresentado por Carlos Nascimento. 
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Em 1983, estreava o programa feminino A Mulher dá o Recado, que passou a se 

chamar Nova Mulher, apresentado pela jornalista Beth Russo. Os clássicos da 

pornochanchada eram exibidos na sessão Sala Especial.  

O programa Especial Sertanejo, com Marcelo Costa, passou a fazer parte da 

grade de programação da TV Record em 1984. Em 1985, a atriz Dina Sfat, que tinha 

participado do elenco das primeiras novelas do Canal 7, na década de 60, voltou à 

emissora com o programa de variedades chamado Dina, Mil e Uma Noites. 

Nos anos 80, a TV Record figurava como a quinta rede em número de 

emissoras, cobrindo 618 municípios brasileiros e atingindo 43,1% do total de domicílios 

com aparelhos de televisão.  

Com poucos recursos para investimentos, a TV Record chega ao final da década 

de 80 com uma dívida beirando os 20 milhões de dólares em obrigações trabalhistas, 

impostos, previdência, bancos e fornecedores. De acordo com a publicação 

comemorativa dos 50 anos da emissora, nesse período, o equipamento estava sucateado 

e a programação oferecia poucas alternativas, além de repassar antigos filmes e séries de 

arquivo (2003, p. 178). O grande trunfo da sua programação eram os “enlatados” 

(REIMÃO, 2006, p. 92). 

Em 19 de março de 1981, o Governo Federal encerrou a disputa pelas 

concessões, que haviam sido cassadas das Emissoras Associadas que formavam a Rede 

Tupi, e de mais duas emissoras. Silvio Santos, que já possuía a TVS, canal 11 do Rio de 

Janeiro, recebera a concessão do Canal 9 fluminense, antigamente ocupado pela TV 

Continental. Essa concessão foi determinante para o futuro da TV Record: 

Como sócio majoritário da TV Record paulista, ele [Silvio 

Santos] faria do Canal 9 a Record carioca. Anos depois, já no 

final da década de 1980, por força da lei que não permite que o 

mesmo grupo controle duas emissoras na mesma banda de 

frequência, na mesma cidade, o Grupo Silvio Santos viria a se 

desfazer de sua participação nas emissoras Record. 

(FRANCFORT, 2008, p. 16) 

Silvio Santos e a família Machado de Carvalho decidem vender a emissora. No 

dia 9 de novembro de 1989, os empresários Odenir Laprovita Vieira e Edir Macedo 

Bezerra, empresário e religioso brasileiro, fundador da Igreja Universal do Reino de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Universal_do_Reino_de_Deus
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Deus (IURD), assinam o contrato de compra, e assumem o passivo da emissora. Após 

um período de co-gestão, que durou até março do ano seguinte, a TV Record mudou 

definitivamente de proprietário.  

Durante o processo de compra, surgiram suspeitas, segundo notícias fartamente 

publicadas em jornais, revistas e divulgadas nos telejornais de emissoras concorrentes, 

que o verdadeiro dono da TV Record seria a Igreja Universal do Reino de Deus, o que 

inviabilizaria a compra, uma vez que a constituição rege que, somente pessoas físicas, 

podem ser donas de veículos de comunicação. O Ministério Público e uma comissão de 

deputados do Congresso Nacional passaram a investigar a transação (2003, p.180).  

1.5 Década de 1990 

A mudança do controle acionário deu início a uma nova fase para a TV Record, 

voltada à expansão da rede. O novo comando considerava que o grande erro dos antigos 

proprietários, foi não ter se preocupado em montar uma rede de emissoras que desse 

cobertura nacional à TV Record quando ela se encontrava no auge.  

Na primeira metade da década de 90, a TV Record passou, de um canal 

decadente, para um veículo voltado para a transmissão de, entre outros conteúdos, 

programas evangélicos, apresentados por membros da Igreja Universal do Reino de 

Deus. Para Ricardo Xavier, o Rixa, a TV Record “virou uma rede, com novos donos e 

mentalidade comprometida com a religião, sem qualquer resquício de sua gloriosa 

história nos anos 60” (apud FRANCFORT, 2008, p. 11).  

Neste período, a emissora travou uma batalha com a concorrência, mas a guerra 

era ideológica e não de audiência. Em 1992, o líder da Igreja Universal do Reino de 

Deus e proprietário da TV Record foi preso e permaneceu por 11 dias na cadeia sob a 

acusação de cometer os crimes de curandeirismo, charlatanismo e estelionato
9
. Em 1995 

a TV Globo exibiu uma minissérie nomeada Decadência, cujas falas do personagem de 

Edson Celulari, um pastor evangélico, corrupto e sem caráter, fazia alusão à Edir 

Macedo. A Globo fez um editorial, na abertura da minissérie, declarando que 

                                                           
9
  Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u336672.shtml> Acesso em 

24.mai.2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Decad%C3%AAncia_(miniss%C3%A9rie)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edson_Celulari
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Editorial
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“Decadência não pretende fazer crítica a nenhuma religião ou mesmo a qualquer um de 

seus representantes”
10

, mas foi considerada um ataque da emissora concorrente e da , sx 

que passou a ser alvo de críticas em jornais e programas como o 25ª Hora. 

O último capítulo da minissérie foi ao ar, no dia 22 de setembro de 1995. Depois 

de 23 dias, durante o programa matutino O Despertar da Fé, o Bispo Sérgio von Helde 

proferiu insultos verbais e físicos contra uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida, 

no feriado nacional de 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil.  

Sobre esta nova TV Record, Wanderléa, a cantora e apresentadora do programa 

Jovem Guarda exclamou: “É esquisito. A gente procura aquele glamour e não acha 

mais”, ao comentar sobre o antigo teatro da emissora, na Rua da Consolação, onde hoje 

funciona uma igreja evangélica.”
11

 

O acontecimento, que ficou conhecido como “chute da santa”, provocou forte 

repercussão, em grande parte da sociedade brasileira . Em matéria de capa, publicada na 

revista Veja em 2007, doze anos depois, Edir Macedo comenta o episódio como sendo 

“nosso maior erro [...]. O Sérgio criou um problema na Igreja. Atrasou nosso trabaho 

em dez anos. Atrapalhou a Igreja, atrapalhou todos os nossos negócios”
12

. Mas o ato 

impensado de Sérgio von Helde pontuou a mudança de perfil da TV Record, que 

intensificou a produção de atrações populares em sua grade de programação. 

A logomarca da emissora acompanhou as transformações da década, como 

observamos na ilustração abaixo: 

 
1990         1994 

                                                           
10

  Fonte:Wikipédia. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Chute_na_santa> Acesso em 

11.abr.2011. 
11

  Disponível em <http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100912/not_imp608619,0.php> Acesso 

em 09.mai.2011. 
12

  Veja, Edição 2029, ano 40, nº 40, p.91.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/25%C2%AA_Hora
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rgio_von_Helde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_de_Aparecida
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rgio_von_Helde
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1996         1998 

Ilustração 7: Logomarcas da TV Record na década de 1990 
Fonte: Acervo TV Record 

Desde o início dos anos 90, a abertura do mercado e o avanço tecnológico 

intensificaram a guerra da concorrência. “O consumidor é bombardeado por opções e 

fica seletivo, ou pelo menos fica mais informado sobre suas opções (REIMÃO, 2006, p. 

100). A tendência seletiva, do consumidor de televisão tornou-se crescente, contrapondo 

a postura fiel do telespectador de antigamente, como lembram Bia Braune e Rixa: 

Nos anos 70, o slogan “vem aí mais um campeão de audiência” 

passou a acompanhar as vinhetas da Globo que anunciavam a 

próxima atração. A emissora se valeu, orgulhosa, das pesquisas 

que passaram a apontar sua maciça liderança. (BRAUNE, 

RIXA, 2007, p.296) 

Cientes de que o público passava a criar o hábito de mudar de canal, em 1991, a 

TV Record ampliou sua programação. Sob a direção de Eduardo Lafon, manteve o 

jornalismo como carro-chefe, investindo em séries, filmes, esportes e musicais.  

Em 1992, a TV Record lança a campanha “Rede Record, de volta para o futuro”, 

numa referência às transformações gradativas que aconteciam na empresa. Ronnie Von 

estreia o seu Sinal de Vida, e Moacyr Franco, o Moacyr Franco Show. 

O novo Teatro da Record, batizado de Paulo Machado de Carvalho é inaugurado 

na Avenida Miruna. Mas, no dia 17 de agosto de 1992, o sexto incêndio, da história da 

TV Record, destrói as instalações. Sua reinauguração foi, em fevereiro do ano seguinte, 

com um show de Ronnie Von e convidados.  

O ano de 1993 trouxe novidades na programação, com a estreia dos Programas 

Sula Miranda, Bob Coutinho em Dose Dupla e Fora de Controle. No jornalismo, o 

Jornal da Record passa a ser apresentado por Adriana de Castro, com comentários 

econômicos de Salette Lemos. Ana Maria Braga passa a apresentar o Note e Anote. 



52 

 

Em 1995, seis anos após a troca de proprietários, a Record tornou-se uma rede 

nacional e , no dia 27 de setembro de 1995, muda sua sede para o bairro da Barra 

Funda, zona oeste de São Paulo. O antigo prédio da Avenida Miruna, no Aeroporto, 

passou a abrigar as instalações da Rede Mulher até 2007, e agora, em 2011, vem sendo 

adaptado para abrigar um hospital do convênio médico pertencente à Igreja Universal. 

Encerrava-se, naquele momento, o ciclo de reestruturação interna e de expansão 

nacional para, a partir daí, focar na conquista da audiência, com investimentos 

direcionados à programação. 

Em abril de 1995, foi lançado um dos maiores sucessos do jornalismo popular da 

emissora: o Cidade Alerta, que ficou no ar até 2003. O noticiário policial foi líder no 

horário das 17h30, usando imagens do helicóptero Águia Dourada I – que contava com 

quatro câmeras, sendo duas internas e duas externas, permitindo movimentos de 360 

graus, aproximando as imagens em até 70 vezes, além de outra câmera na traseira que 

facilitava imagens panorâmicas. O programa foi pioneiro na utilização de motolinks – 

motos que transportam repórteres e equipamentos para pontos estratégicos, trazendo as 

imagens ao vivo dos acontecimentos mais urgentes da cidade de São Paulo.  

Já em 1996, a emissora elevou os índices de audiência, passando de dois para 

sete pontos de audiência, se consolidando como terceiro lugar na preferência do público. 

Foram lançados programas como Quem Sabe... Sábado, com Renato Barbosa. Também 

nesse ano, a TV Record contratou uma nova equipe de esportes e passou a cobrir os 

grandes eventos esportivos. “Rede Record, a nova força do esporte” tornou-se o 

slogan
13

 da emissora. A cobertura dos Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta, marcaria o 

espaço do esporte na programação.  

Em 1997, estreou o Ratinho Livre, com Carlos Massa, o Ratinho, que se tornou 

líder de audiência, no horário nobre. Outra mudança, ainda em 1997, foi a implantação 

do Núcleo de Teledramaturgia, que produziu, em parceria com a VTM Produções, 

minisséries e a novela Canoa do Bagre, além da superprodução Desafio de Elias, 

exportada para sete países. Também em 1997, a chegada de Boris Casoy reforçou o 

                                                           
13

  O Dicionário de Comunicação define como frase concisa, marcante, geralmente incisiva, atraente, de 

fácil percepção e memorização, que apregoa as qualidades e a superioridade de um produto, serviço 

ou ideia, A maior parte das mensagens publicitárias faz uso desse recurso, como forma de sintetizar a 

imagem que se pretende “vender” para o público e de fixar os principais atributos do que é anunciado. 
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jornalismo para o Jornal da Record, trazendo a nova figura do âncora – apresentador 

que comenta a notícia ao invés de apenas divulgá-la. Boris Casoy também apresenta o 

programa de entrevistas Passando a Limpo.  

Em 1998, mesmo com pouco tempo para preparar as transmissões e uma equipe 

reduzida, a emissora transmitiu a Copa do Mundo, direto da França. “Rede Record: 

Todo mundo vê” foi o slogan da emissora em 1998. Em parceria com a produtora VTM, 

foi produzida a novela Estrela de Fogo. Estreiam Fala Brasil, uma revista jornalística 

diária, Repórter Record com Goulart de Andrade, o infantil Vila Esperança e Disque 

Record, com Gilberto Barros – pouco tempo depois, com a saída de Ratinho para o 

SBT, estreia Leão Livre, também com Gilberto Barros. Estreia o programa Galera, 

apresentado por Alexandre Frota e Juliana Garavatti; a apresentadora Eliana é 

contratada, vinda do SBT e Raul Gil passa a apresentar seu programa na Record. Foi 

produzida a segunda fase da novela Estrela de Fogo.  

No dia 8 de junho de 1998, a TV Record realizou uma transmissão digital 

experimental de alta definição em HDTV, no auditório do Memorial da América Latina. 

Em outubro de 1998, a emissora adquiriu sua primeira unidade móvel totalmente 

digital: um caminhão com quatro câmeras, um switcher
14

 e três aparelhos de edição de 

vídeo-tape com slow-motion
15

, além de dois geradores próprios de energia. Comprou 

também um carro de UP link, que proporciona o fechamento de links, direto do satélite, 

de qualquer lugar, através de uma parabólica colocada sobre o veículo, sem a 

necessidade de conexão com a Embratel ou outra empresa de telecomunicações. Novos 

estúdios, transmissores com maior potência, unidades móveis, Sillicon Graphics, 

equipamentos digitais com câmeras de última geração, som e iluminação. 

Filmes e séries premiadas foram exibidos: O Paciente Inglês, A Poderosa 

Afrodite, O Outro Lado da Nobreza, O Quinto Elemento e Breakdown e as séries 

Arquivo X (The X-Files), Millennium e Edição de Amanhã (Early Edition). E em 

novembro de 1998, José Paulo Vallone assume a Direção de Programação, 

permanecendo até 22 de setembro de 1999.  

                                                           
14

  Dispositivo da mesa de controle, que permite selecionar um sinal de vídeo ou de som desejado, dentre 

os sinais captados pelas diversas câmeras, além de mesclar diferentes sinais (com efeitos de corte, 

fusão, cortina etc) e ligá-los ao circuito de transmissão.  
15

  Câmera lenta. 
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O ano de 1999 foi marcado por novidades, com mais contratações e criação de 

novos programas. O Departamento de Jornalismo passa a ser dirigido por José Luiz 

Gonzaga Mineiro, que teria como prioridade a remodelação do setor e a implantação de 

uma cobertura internacional com correspondentes.  

Para substituir a novela Estrela de Fogo – 2ª Fase entra no ar Louca Paixão. Um 

remake
16

 de 2-5499. Ocupado, primeira novela diária da televisão brasileira, exibido em 

1963, pela TV Excelsior. A novela atingiu a média de 12 pontos no Ibope e contou com 

as participações de Maurício Mattar e Karina Barum, no elenco.  

Vieram os programas Sem Limites Pra Sonhar, apresentado semanalmente por 

Fábio Júnior, e o humorístico Escolinha do Barulho. O gênero infantil não ficou 

desfalcado. A Record adquiriu novos desenhos, entre eles o Laboratório de Dexter, A 

Vaca e o Frango, e o polêmico Pokémon. Em 1999 também estreou o Quarta Total, 

programa de jogos e competições entre artistas, comandado por Gilberto Barros, às 

quartas-feiras.  

Com a saída de Ana Maria Braga para a TV Globo, o programa Note Anote 

passa a ser apresentado por Cátia Fonseca. Mostrando os bastidores da Record estreia o 

Zapping, apresentado por Virgínia Novicki e Eliana ganha mais um programa Eliana no 

Parque, exibido aos domingos. Também no domingo, foi produzido o Fala Brasil – 

Edição de Domingo, apresentado por José Luiz Datena, Adriana de Castro e Rosana 

Hermann. 

Em parceria com a BBC de Londres, a emissora transmitiu o 2000 Hoje, 

programa que mostrou as comemorações da virada do ano, realizadas nos diversos 

pontos do planeta. Estreia Ed Banana, com a apresentação de Edilson Oliveira, que até 

então só atuava como ajudante de palco de Eliana, como o personagem Chiquinho. 

Gilberto Barros ganha seu segundo programa na Record, o Domingo Show, e a 

emissora lança também o Top TV, abordando os 50 anos da televisão brasileira. 

                                                           
16

  É quando se produz novamente uma história já conhecida do público e que já tivera uma produção 

anterior, ou mesmo mais de uma com ajustes mais modernos e tecnológicos. Os casos mais comuns 

são remakes de filmes (também chamado de refilmagem), de telenovelas e de videogames.  
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1.6 Década de 2000 

A produção de novelas continuou crescente, com a estreia de Vidas Cruzadas, 

uma superprodução, gravada em três países (Suíça, França e Brasil), totalmente 

produzida pela TV Record. Outra novela exibida foi Marcas da Paixão, estrelando Irene 

Ravache, Cláudio Cavalcanti e Nathália Thimberg. Também em 2000, Claudete Troiano 

chegou à Record para apresentar o Note e Anote. Outra apresentadora, que chegou à 

Record em 2000, foi Adriane Galisteu, para comandar o programa de variedades É 

Show. É colocado no ar o Jornal da Record – 2ª Edição, apresentado por Salette Lemos. 

O São Paulo Notícia ganha o reforço de Rodolfo Gamberini na apresentação com 

Simone Queiroz. 

Em 2001, o cantor e apresentador Netinho estreava o Domingo da Gente. A 

teledramaturgia, também foi destaque, com a produção da novela, Roda da Vida, de 

Solange Castro Neves. Para as crianças, foi produzida a série educativa, Acampamento 

Legal. Nesse ano, Otaviano Costa estreia o Domínio Público, e Raul Gil faz sucesso 

com o quadro de calouros. A fórmula do concurso tornou-se o grande fenômeno do ano 

na televisão brasileira, conquistando a liderança de audiência, nas tardes de sábado.  

O esporte ganhou peso com a contratação de Milton Neves. O jornalista lançou 

dois programas de sucesso na Emissora: o Terceiro Tempo – aos domingos à noite – e o 

Debate Bola, no ar todas as tardes, com discussões descontraídas sobre futebol, Em 

novembro, a TV Record passou a enviar seu sinal aos EUA, iniciando a transmissão da 

Record Internacional.  

Em 2002 a novidade é o slogan: “Record, a TV que todo mundo pode ver”. A 

equipe de esportes é reforçada com contratações que garantem a cobertura de 

campeonatos estaduais, brasileiros e internacionais. Embora a Copa do Mundo não 

pudesse ser exibida, a equipe debatia os jogos diariamente. 

Em setembro de 2002, estreou o programa A Noite é Nossa, apresentado por 

Mara Maravilha que mais tarde passaria o comando a Isis Regina. No jornalismo, Paulo 

Henrique Amorim foi contratado e trouxe sua Conversa Afiada, para o Jornal da Record 

2ª edição e para o Fala Brasil. A Sony Pictures em parceria com a Record lançou sob o 
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comando de Milton Neves, o Roleta Russa, game de sucesso em vários países. Netinho 

de Paula lança a série brasileira, Turma do Gueto, com elenco predominantemente 

negro e Eliana estreia o infantil Foguete da Alegria.  

Em 2003, a Record comemorou os seus 50 anos, e tornou-se a rede de televisão 

mais antiga em operação no país. Uma série de cinco programas especiais, contaram a 

história da emissora, sendo apresentado por Adriane Galisteu com a presença de 

convidados como Hebe Camargo, Jô Soares, Ronald Golias, Francisco Cuoco, Chico 

Anysio e Renato Aragão, contou a história da Emissora. Ainda neste ano, retornam à 

TV Record, o locutor Luciano do Valle e Wagner Montes, com o Verdade do Povo. 

Milton Neves e Oscar Roberto Godoy assumem, por alguns meses, a apresentação do 

Cidade Alerta.  

O Sistema de Cenário Virtual para programas ao vivo, foi inaugurado com 

equipamentos e câmeras digitais de última geração. Dando continuidade aos 

investimentos em tecnologia, no início de 2003, a TV Record implantou seu novo 

Centro Exibidor digital, deixando de transmitir seus comerciais através de fitas, e 

utilizando, um dos mais modernos sistemas de Automação de Exibição. E para 

proporcionar maior agilidade aos seus telejornais, a emissora adquiriu também um dos 

mais modernos helicópteros, para sobrevoar a cidade de São Paulo e fazer prestação de 

serviços ao telespectador.  

Depois do Águia Dourada I, a TV Record adquiriu o Águia Dourada II (modelo 

Robson
44

), um helicóptero um pouco menor, mas com as mesmas características do 

antecessor. Uma unidade móvel especial, também foi adquirida, possibilitando a 

transmissão de sinais de áudio e vídeo via satélite, de qualquer local.  

Ainda para o departamento de jornalismo, a TV Record investiu, no início de 

2003, mais de 2,5 milhões de dólares em equipamentos para captação externa. Foram 15 

câmeras, da nova tecnologia Digital IMX da Sony com unidades de Gravação digital, o 

que agregava, além de qualidade, mais velocidade à produção de matérias de 

jornalismo. No final de 2003, chegaram duas câmeras com tecnologia XDCAM, 

também da Sony. O equipamento grava direto em DVD, possui recursos avançados de 
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edição e ainda consegue registrar até 30 segundos anteriores ao acionamento do botão 

“gravar”.  

O ano de 2004, foi decisivo para a TV Record na área da teledramaturgia, 

quando entrou no ar uma nova versão de Escrava Isaura, com Bianca Rinaldi no papel 

de Isaura. Marcelo Rezende chega para comandar o Cidade Alerta. Estreou também o 

programa Domingo Espetacular, sob o comando de Celso Freitas, Lorena Calábria e 

Amália Rocha. O Tudo a Ver entra no ar com Paulo Henrique Amorim e Janine Borba, 

depois Patrícia Maldonado assume a bancada no lugar de Janine. Marcos Hummel 

assina com a emissora para apresentar o novo Fala Brasil ao lado de Janine Borba. 

Chitãozinho e Xororó trazem a música sertaneja em Raízes do Campo.  

Sônia Abrão estreia o Sonia e Você nas tardes da emissora. O humorista Tom 

Cavalcanti foi contratado para o Show do Tom. Márcio Garcia passou a comandar o 

primeiro reality show da emissora, o Sem Saída, e o empresário Roberto Justus veio 

para apresentar O Aprendiz. 

Exatamente no aniversário da emissora, o humorista Tom Cavalcanti, traz o 

Show do Tom para animar as noites e Netinho aposta na Mais Bela Negra do Brasil, um 

concurso inédito na televisão brasileira. 

Em 2004 foram 12 estreias, e o momento de maior faturamento da história da 

Record: 500 milhões de reais, 41% superior ao ano anterior. A audiência também 

cresceu: 19% na média diária e 37% no horário nobre, segundo dados do Ibope.  

Em 10 de março de 2005, com um grande investimento, a TV Record adquiriu, 

por 15 milhões de reais os antigos estúdios do humorista Renato Aragão e, transformou-

os na Record Novelas, a RecNov, no bairro de Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Um 

complexo de 210 mil m², onde estão localizados dez estúdios que são usados para as 

gravações de novelas e outras atrações da emissora. O terreno possui 75 mil m² de área 

total, com 8 mil m² de área construída, que comportavam três estúdios: 2 deles com 

1120 m², ideais para a produção de novelas e um o terceiro estúdio com 340 m². 

Equipamentos de última geração foram instalados nas dependências da RecNov, além de 

carros de externa que contam com um switcher equipado com tecnologia de ponta.  
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O ano de 2005 foi marcado pelo crescimento e consolidação da vice-liderança, 

principalmente no horário nobre, das 18h00 às 00h00. A novela Essas Mulheres, 

inspirada em clássicos brasileiros de José de Alencar, estreia em maio e mantém o 

sucesso da nova fase da teledramaturgia na TV Record. O jornalista Britto Jr. Passou a 

apresentar o Hoje em Dia, ao lado de Ana Hickmann e Eduardo Guedes, e Eliana 

estreou o Tudo é Possível, apresentado atualmente por Ana Hickmann.  

No mês de agosto, Eder Luiz e Neto chegam com o Vídeo Gol, no início das 

tardes de sábado. A sessão Cine Aventura traz filmes de sucesso nas tardes de segunda à 

sexta, estrelando as séries CSI - Investigação Criminal e CSI Las Vegas, além dos 

programas Guinness - O Mundo dos Recordes e As Maiores Curiosidades do Mundo. 

Em setembro de 2005, o Instituto Record de Responsabilidade Social estreou o Ressoar 

com apresentação de Bianca Rinaldi. A atração incentiva as ações, de responsabilidade 

social, em todo o País.  

No dia 24 de outubro, a novela Prova de Amor inaugura o complexo de 

teledramaturgia RecNov, no Rio de Janeiro, e substitui Essas Mulheres. A trama garante 

à TV Record grande sucesso em audiência, chegando a ficar na liderança, em alguns 

minutos vencendo o principal telejornal da emissora concorrente. 

Márcio Garcia estreia, nas tardes de sábado, O Melhor do Brasil, com a proposta 

de mostrar o país e seus talentos. Também em novembro, Tom Cavalcante comanda o, 

Tom de Bola, um programa que, traz o humor, para as tradicionais mesas redondas 

esportivas. A atração é transmitida às quartas-feiras, logo após o futebol. 

No final do ano de 2005, a TV Record exibe uma série de três programas com o 

tema Fim dos Tempos. Repórteres da emissora percorreram os quatro cantos do mundo 

para mostrar os dramas da humanidade e os avanços da ciência que levantam 

questionamentos éticos. Os programas contaram com efeitos especiais, que simularam 

grandes catástrofes nas metrópoles da atualidade. 

Logo no início de 2006, em janeiro, o novo Jornal da Record, entra no ar, com 

apresentação de Celso Freitas e Adriana Araújo. No mesmo mês, Dudu Braga chega à 

emissora, para dividir a apresentação do programa Ressoar, com Bianca Rinaldi. 
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Também estreia a série Avassaladoras, uma co-produção com a Fox Films, que conta 

com a atuação de Márcio Garcia em um dos personagens principais. 

O fim de noite, da TV Record ganha um novo telejornal em fevereiro. Janine 

Borba comanda o Jornal 24 Horas. Paulo Henrique Amorim passa a comandar o 

Domingo Espetacular ao lado de Lorena Calábria. 

Em março, mais um horário de teledramaturgia na Record, às 21 horas. Cidadão 

Brasileiro estreia com nomes como Lucélia Santos, Cecil Thiré e Luiza Thomé no 

elenco. A novela é escrita pelo experiente Lauro Cesar Muniz. 

A cobertura da Copa do Mundo, na Alemanha, conta com 25 profissionais da 

emissora, que trazem todas as informações, grande parte ao vivo, do maior evento 

esportivo do mundo. Em julho, mais uma superprodução em novelas. Bicho do Mato 

substitui Prova de Amor (que marca em seu último capítulo 23 pontos de média no 

Ibope) na faixa das 19 horas.  

A terceira temporada de, O Aprendiz, chega em agosto. Roberto Justus comanda 

o programa, que desta vez, tem como prêmio um salário de 500 mil reais e um emprego 

em Nova York. No mesmo mês, Maria Cândida passa a comandar a primeira edição do 

Tudo a Ver, com o resumo do melhor da programação da Record. O jornalismo da TV 

Record conquista o “Prêmio Tim Lopes de Investigação Jornalística”, com a reportagem 

que abordou o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Agosto, também é 

marcado pela campanha Dia de Fazer a Diferença em que funcionários da emissora, em 

todo o Brasil se mobilizam para realizar ações sociais no dia 27. 

Um novo reality show chega à TV Record, em setembro. O Troca de Família 

propõe para duas esposas, trocarem de casa, durante uma semana. Neste período, a 

reportagem sobre a guerra de bicheiros pelo controle dos caça-níqueis na zona oeste do 

Rio de Janeiro vence o “Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo”. 

A novela jovem, Alta Estação, estreia em outubro, e abre mais um horário de 

novelas. E o jornalismo da TV Record ganha outra premiação. Desta vez o consagrado 

Vladimir Herzog, uma conquista inedita na emissora. A reportagem vencedora foi a 

série sobre os esquadrões da morte no Brasil. 
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O clássico do desenho animado, Pica-Pau, estreia na TV Record em novembro e 

marca a vice-liderança isolada no horário de exibição.  

A TV Record é eleita destaque do ano pela Academia Brasileira de Marketing e 

o Jornalismo e ganha o “Prêmio CNT” com a série de reportagens Brasil Sobre Rodas, 

exibida no Jornal da Record.  

Em novembro estreia, às 22 horas, a novela Vidas Opostas que marca o maior 

índice de audiência, no primeiro capítulo de novelas, na história da emissora. Em 

dezembro, a emissora exibe o filme inédito, Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, 

e marca históricos 20 pontos de média. 

Em 2006, a Record consolida a vice-liderança em faturamento publicitário e 

audiência, marcando um crescimento histórico. Para confirmar este feito, a emissora 

vence o “Prêmio Caboré”, o mais importante da propaganda brasileira, na categoria 

veículo de comunicação – mídia eletrônica. 

No dia 27 de setembro de 2007, às 20 horas, 54 anos depois de sua estreia, a TV 

Record colocou no ar o Record News, primeiro canal aberto (canal 42 UHF, 55 TVA 

Digital e 93 Net Digital) dedicado à transmissão de notícias 24 horas por dia. Também 

em 2007, Karina Bacchi e Ticiane Pinheiro estrearam o reality show Simple Life – 

Mudando de Vida, e a jornalista Chris Flores entra para o Hoje em Dia. A emissora 

anunciou também a aquisição dos direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos de 

Inverno, em Vancouver, em 2010, e dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. 

A TV Digital brasileira estreou no dia 2 de dezembro de 2007, em São Paulo. 

Desde então, a Rede Record está com a transmissão do sinal digital em 19 praças 

brasileiras.  

De acordo com a revista Veja
17

, em 2007, o faturamento da TV Record dobrou, 

em relação a 2005, superando a marca de um bilhão de reais.  

Em 2008 estreou Ídolos, apresentado por Rodrigo Faro, que também passou a 

comandar O Melhor do Brasil. Entrou no ar o Câmera Record, comandado pelo 

                                                           
17

  Veja, Edição 2029, ano 40, nº 40, p.85. 
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jornalista Marcos Hummel, e o jornalista Reinaldo Gottino assumiu o comando do SP 

Record. 

Em junho de 2009, a jornalista Ana Paula Padrão passou a dividir a bancada do 

Jornal da Record, com Celso Freitas. Luciana Liviero assumiu o Record Notícias e 

Mylena Ciribelli deixou a Globo para apresentar o novo programa de esporte da 

emissora, o Esporte Fantástico. Em 30 de agosto, depois de mais de 20 anos no SBT, 

Gugu Liberato foi contratado, para ocupar as noites de domingo da emissora, pelos 

próximos oito anos, com o Programa do Gugu. A emissora contratou João Dória Jr. 

para, a partir de 2010, comandar O Aprendiz no lugar de Roberto Justus, e a modelo 

Gianne Albertoni estreou no Hoje em Dia. O reality show, A Fazenda , foi outro grande 

sucesso da TV Record. O ator Dado Dolabella foi o vencedor e levou o prêmio de um 

milhão de reais. E na teledramaturgia, e emissora colocou no ar a novela Bela, a Feia. 

No dia 27 de setembro de 2009, às 20 horas, entrou no ar o portal de notícias R7, 

que conta com 160 jornalistas e gera mais de 300 empregos diretos. Além de um quadro 

de blogueiros, o portal conta também com o conteúdo de vídeo e reportagens de todos 

os programas da casa.  

A logomarca da emissora passou por várias modificações ao longo da década, 

como mostra a ilustração abaixo: 

 
2001  2003       2005  2008 

Ilustração 8: Logomarcas da TV Record nos anos 2000 
Fonte: Acervo TV Record 

1.7 A TV Record contemporânea 

O Grupo Record, de propriedade de Edir Macedo, é formado por um 

conglomerado de comunicação que inclui jornais, rádios, editora, canais de televisão e 



62 

 

portal de internet. Ao final de 2007, o jornal Folha de São Paulo
18

 apurou que a 

Universal, ao completar 30 anos de existência, construiu um complexo econômico de 23 

emissoras de TV, 40 de rádio e de pelo menos outras 19 empresas (que incluem 

construtoras, seguradoras, agências de turismo e consultorias) de vários setores, que 

estavam em nome de 32 membros da Igreja Universal do Reino de Deus e, em sua 

maioria, bispos. 

A TV Record é, atualmente, a segunda maior emissora de televisão do Brasil. De 

acordo com os dados fornecidos pela Gerência de Planejamento e Qualidade da Rede, 

hoje, a TV Record, conta com 106 emissoras, alcançando 94% da população e 97% do 

IPC (Índice Potencial de Consumo)
19

. Das 106, 14 praças são emissoras próprias. São 

elas: Belém/PA, Goiânia/GO, Brasília/DF, Salvador/BA, Belo Horizonte/MG, Porto 

Alegre/RS, Rio de Janeiro/RJ, Campos de Goytacazes/RJ, São Paulo/SP, Ribeirão 

Preto-Franca/SP, São José do Rio Preto/SP, Bauru/SP e Santos/SP.  

Enquanto a TV Record cresce, em abrangência e penetração junto ao público, a 

TV Globo se mantém como a líder em participação e faturamento. Continua sendo 

referência de qualidade técnica e capacitação profissional – tanto para o público quanto 

para as concorrentes. Marcelo Caetano, diretor de programação da TV Record, que 

concedeu entrevista, para a realização desta pesquisa, afirma que os pontos fortes da sua 

principal concorrente são: 

Sem dúvida nenhuma, a produção de novelas deles, que é uma 

coisa consolidada (difícil deles errarem nas três novelas, por 

exemplo); o padrão de qualidade...; por mais que a gente 

reclame do Ibope, a gente sabe que eles são 1º lugar. A gente 

tem essa consciência. Eles têm uma capacidade de produção 

que é algo que deve ser exaltado. (CAETANO, 2010) 

O desempenho da TV Globo, alcança altos índices de audiência, porém, já não 

apresenta a mesma hegemonia inquebrantável que marcou as décadas anteriores, 

quando os televisores quase não saiam da sintonia global. Como exemplo, desta quebra 

hegemônica, é possível citar o telejornal Fala Brasil - telejornal veiculado de segunda a 

                                                           
18

  Disponível em: http://www.paulopes.com.br/2009/04/grupo-de-edir-macedo-abre-agencia-de.html. 

Acesso em 23 de maio de 2011.  
19

  O potencial de consumo de cada região do país é medida por este índice de cobertura geográfica, 

determinado pelo IBGE. Considerando que o potencial total do mercado nacional seja 100%, o IPC 

identifica quanto cada região representa deste todo. 
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sábado na Rede Record, às 08:40h, com apresentação de Carla Cecato e Roberta Piza - 

que, de acordo com os dados do Ibope, está fechando a média em 1º lugar de audiência, 

em São Paulo, desde janeiro de 2010, à frente do Mais Você, apresentado por Ana 

Maria Braga. 

O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), por sua vez, tinha num passado 

recente, o segundo lugar absoluto em todo o Brasil, mas hoje trava uma disputa acirrada 

com a TV Record, em algumas praças e, em outras, consolida-se no terceiro lugar no 

Ibope. A Rede Bandeirantes também desponta com programas que atingem picos 

significativos e correm, em paralelo, na disputa pelo público. 

À medida que a concorrência ganha o carisma do telespectador e do mercado 

publicitário, ela investe em elenco, em conteúdo e pulveriza a audiência. Diante de uma 

audiência diluída, entre as diversas emissoras, surge a necessidade de direcionar o olhar 

científico a outros mercados televisivos. Neste contexto, em que a Rede Record – 

determinada a buscar o primeiro lugar em audiência desde 2004 – se configura como 

uma emissora emergente, a presente pesquisa optou em analisar as chamadas 

promocionais, deste canal, ainda pouco estudado pelo meio acadêmico: 

A partir do êxito que foi o remake de Escrava Isaura em 2004, a 

Record ressurgiu com um ambicioso núcleo de telenovelas, 

investindo pesado em estrutura e na contratação de atores e 

técnicos. Escrita por Tiago Santiago, Prova de Amor virou febre 

em várias regiões do país e chegou a suplantar o Jornal 

Nacional NUMA QUARTA-FEIRA DE 2006. Meses depois, já 

em 2007, Vidas Opostas ganhu espaço na imprensa ao vencer a 

emissora adversária nas concorridas noites de futebol. 

(RAUNE, RIXA, 2007, p. 297) 

De acordo com matéria publicada na Folha de São Paulo, para fazer Prova de 

Amor em 2005, a Rede Record contratou dezenas de profissionais técnicos, que eram da 

TV Globo e tirou da emissora importantes peças da dramaturgia, como os atores (já 

conhecidos do público) Lavínia Vlasak, Leonardo Vieira, Heitor Martinez, André 

Mattos, Vanessa Gerbelli e Marcelo Serrado, além do diretor-geral. Segundo Hiran 

Silveira, diretor de dramaturgia da emissora, o foco era a liderança: “Vamos brigar pelo 

primeiro lugar. A gente sabe que tem que passar pelo segundo, mas o alvo é o primeiro. 
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Para isso, precisamos de dramaturgia. Vamos colher rapidamente o que estamos 

plantando.”
20 

 

Após um período de ampliação, no ano de 2009 mais dois estúdios foram 

construídos no Recnov com uma área total de 3,5 mil m², além de um prédio para 

abrigar as áreas administrativas e camarins. Em outro galpão com 2,5 mil m² fica a 

Fábrica de Cenários. A previsão é que futuramente sejam construídos mais três estúdios 

com 5,6 mil m² de área total e um depósito de cenários com 2,5 mil m².  

Cinco anos depois das declarações de Hiran Silveira, Marcelo Caetano, diretor 

de programação da Record, destaca os pontos fortes da emissora em comparação à sua 

principal concorrente: 

Eu já acho que o nosso jornalismo é melhor do que o deles. É 

mais aguerrido, mais presente, mais ousado... Eles andaram 

copiando a gente. Esse negócio de tirar a bancada e colocar 

“nego” em pé, que era um negócio que eles não tinham. [...] De 

verdade eu acho que a gente tem os reality shows mais legais e 

o nível de produção deles é muito bom. E [tem também] a nossa 

produção de novelas, que eu acho que vem crescendo a cada dia 

e que a tendência é cada vez mais explodir. (CAETANO, 2010) 

Segundo dados do Departamento de Marketing
21

 da TV Record, a evolução do 

share
22

 de audiência, no primeiro semestre de 2006 ao primeiro semestre de 2010, 

apresentou um aumentou de 60% , no período das 7h às 24h, enquanto a TV Globo teve 

queda de 10% e o SBT, apresentou queda de 17%. Durante o horário nobre
23

, houve o 

aumento de 42% da participação da TV Record, enquanto a TV Globo, apresentou 

queda de 10% e o SBT queda de 14%.Entre 2006 e 2010, houve um crescimento de 

16%, no investimento publicitário, na TV Record.  

A evolução da emissora de Edir Macedo pode ser observada por meio do 

gráfico, a seguir, que indica a audiência domiciliar, no mercado nacional, do primeiro 

                                                           
20

  Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u54344.shtml. Acesso em 

01.mar.2011. 
21

  Fonte: Ibope Monitor Evolution – Nacional e Ibope Media Workstation. 
22

  Verificação da percentagem do número de espectadores de um programa relativamente aos níveis de 

outros programas concorrentes que decorram no mesmo período. A utilidade do conceito de share é 

permitir uma análise comparativa do desempenho de um programa. 
23

  Faixa horária das 18h às 24h que apresenta maior audiência e maior apelo publicitário.  
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trimestre de 2001, ao primeiro trimestre de 2011, considerando as médias atingidas no 

horário das 7h às 00h00.  

Os dados do Ibope indicam o desempenho nacional das três principais emissoras 

de televisão do Brasil, nos últimos dez anos. É possível notar que, em 2002, houve um 

recuo no crescimento da TV Record de, 3,7 pontos de audiência para 3,2, apresentando 

estabilidade até 2004. Em 2005, iniciou uma curva ascendente, até que em 2007, atingiu 

a vice-liderança, compartilhada com o SBT no período noturno. A faixa da tarde é 

alcançada em 2008, e o período da manhã é conquistado em 2009. O crescimento 

crescente foi observado até 2008, quando se manteve estável. O share de 8% 

apresentado em 2004, atingiu 17% em 2011. 

Observe o gráfico: 

 

      40          41         42       42          43          43         42          43          43          42        42 

Gráfico 1: Audiência Domiciliar – 
Mercado nacional (Média Dia: das 7h às 00h00). 

Fonte: Ibope Media Workstation – Base Total de Ligados 

Por meio do gráfico notamos a queda do SBT a partir de 2001, com uma única 

reação no ano de 2006. O share caiu de 24% em 2001 para 13% em 2011, e os pontos 

de audiência caíram de 9,6 para 5,5.  

A emissora líder também apresentou queda, tanto em share quanto em 

audiência: de 51% de share em 2001, passou para 42% em 2011; enquanto os índices de 

2001 eram de 20,3 pontos, em 2011 eles reduziram para 17,3.  
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Ao analisarmos a audiência da grande São Paulo, a principal praça brasileira, 

identificou-se um crescimento semelhante.  

A TV Record aponta uma curva decrescente tanto de share, quanto de audiência 

até 2003, diminuindo a participação de 12%, para 10% e reduzindo os índices de 

audiência de 5,5 para 4,2. A partir de 2004, no entanto, a curva passa a ser ascendente 

até 2008, sendo que em 2007 conquistou a vice-liderança isolada, que já alcançara em 

2006 no período noturno. A liderança do período da manhã e da tarde, foi atingida em 

2008. Em 2009, apresentou queda de um ponto de audiência, mas se manteve estável até 

2011, com 17% de share.  

O gráfico a seguir ilustra esses dados: 

    45         42       43         43         43        44         45        43         44        43        43         43 

Fonte: Ibope Media Workstation – Base Total de Ligados 

Enquanto a TV Record apresenta crescimento, ainda que modesto, as demais 

emissoras apresentaram queda, na grande São Paulo, assim como a identificada no 

mercado nacional. O SBT caiu de 10,4 para 5,4 pontos de audiência, e de 23% de share 

para 19%. A TV Globo, teve pequena queda de audiência, em 2002, mas logo após 

iniciou curva ascendente até 2004. Desde então, a audiência é decrescente. A emissora 

líder diminuiu de 20, para 18,2 pontos de audiência e passou de 44% para 38% de 

participação. 
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As mudanças ocorridas na audiência das emissoras, no período após o ano de 

2005, podem ser explicadas sob várias perspectivas: pelas alterações no consumo do 

conteúdo televisivo, por parte dos telespectadores, que hoje acessam as atrações como 

novelas, séries e outros programas por meio de outras plataformas, como telefonia 

celular e internet – audiência ainda não mensurada pelo Ibope; pela diminuição do 

consumo do veículo televisão, em detrimento das outras mídias, disponibilizadas no 

mercado; e pela oferta de produtos advindos de outras emissoras, além da líder, que 

permite a competitividade e a movimentação do mercado.  

Em matéria publicada no Jornal Agora, no caderno Zapping do dia 31.03.2011, o 

jornalista Alberto Pereira Jr. comenta que a TV Globo reuniu a imprensa e o mercado 

publicitário, no mês de março de 2001, para divulgar a programação, porém, 

diferentemente do habitual, mostrou apenas as novidades de abril a julho, deixando de 

fora suas atrações do segundo semestre. O diretor-geral da emissora, Octávio Florisbal, 

declarou que esta medida foi estratégica: “Não precisamos mostrar para nossos 

concorrentes, tudo o que vamos exibir no ano”. A matéria deixa evidenciada, a 

confirmação, de que a TV Globo admite a existência de concorrentes, situação nunca 

admitida anteriormente.  

O caderno Outro Canal, do jornal Folha de São Paulo
24

, do dia 31 de março, 

salienta que, durante o mesmo evento de lançamento da programação da TV Globo, a 

emissora reviu sua meta de audiência para 2011. Após buscar, por alguns anos, a média 

de 22 pontos – alcançada pela última vez em 2004 – a emissora passou a trabalhar com 

18/19 pontos como média ideal de Ibope diário. Octávio Florisbal, ao falar sobre os 

novos índices, declarou: “Mantemos a relação de distância de audiência, com as outras 

redes”. Seguramente, a TV Globo, permanece na liderança, mas sua relação com a 

concorrência é menos confortável.  

A revista Veja, analisa o desempenho da TV Record, como o maior desafio da 

TV Globo: 

O desafio, imposto pelo canal do Bispo Macedo, é o mais duro 

que a TV Globo já enfrentou. O SBT nunca representou, o 

mesmo tipo de ameaça: 10 pontos de audiência média, sempre 
                                                           
24

  Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq3103201103.html. Acesso em 27 de maio 

de 2011. 
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foram suficientes para que Silvio Santos mantivesse uma 

estrutura empresarial que lhe convinha [..]. A TV Globo 

percebeu que, havia uma ameaça nova no ar, algo que oferecia 

muito mais perigo do que o simpático, mas pouco inventivo e 

acomodado SBT. (Edição 2029, ano 40, nº 40, p.85-86) 

Para aumentar a qualidade da produção dos produtos, a TV Record contou, com 

investimento massivo da Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo informações do 

Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), publicados no jornal Folha de 

São Paulo
25

, o órgão do Ministério da Fazenda, somando transferências atípicas e 

depósitos bancários, feitos por pessoas ligadas à Universal, o volume financeiro da 

igreja de março de 2001 a março de 2008 foi de 8 bilhões de reais. A movimentação 

suspeita da Universal, somou 4 bilhões de reais, de 2003 a 2008. Os recursos teriam 

servido para comprar emissoras de TV e rádio, financeiras e agência de turismo e 

jatinhos. Os advogados da Universal negam irregularidades. Segundo eles, a Receita 

aprovou as contas das empresas apontadas na denúncia.  

Seja como for, a Igreja Universal do Reino de Deus é um cliente da TV Record, 

que compra o horário da madrugada para a veiculação de programas e cultos 

evangélicos. E esse investimento foi preponderante para o desenvolvimento e 

crescimento da emissora. De acordo com matéria publicada no jornal O Estado de São 

Paulo
26

, estima-se que a IURD injete na Record algo em torno de R$ 500 milhões por 

ano – dinheiro pago, espontaneamente, pelos fiéis da igreja, e que em 2007, de acordo 

com dados da revista Veja
27

, o recurso oferecido equivalia a um terço de tudo o que a 

emissora arrecada, no mercado publicitário.  

De acordo com declarações
28

 de executivos da TV Record, a intenção da 

emissora é eliminar da emissora, paulatinamente, a exibição dos programas e cultos 

evangélicos, durante a madrugada, para “desvincular totalmente a igreja da TV e 

mostrar ao mercado, e aos espectadores, que a Universal é somente um dos anunciantes 

da casa e não a proprietária do canal de TV”. Embora a TV Record ainda não tenha 

mostrado alterações na programação da Igreja Universal do Reino de Deus, essa medida 
                                                           
25

  Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u607881.shtml. Acesso em 13 de maio 

de 2011. 
26

  Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,sbt-reavalia-sua-resistencia-a-venda-de-

horario-para-igrejas,650618,0.htm. Acesso em 13 de maio de 2011. 
27

  Veja, Edição 2029, ano 40, nº 40, p.86. 
28

  Disponível em http://kiminda.wordpress.com/2008/11/13/igreja-universal-e-rede-record-vao-separar/ 

Acesso em 13 de maio de 2011. 
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vai contribuir para alavancar a audiência, uma vez que os programas da Igreja Universal 

do Reino de Deus entregam a programação com baixos índices e prejudicam a média de 

audiência na faixa da manhã.  

A revista Veja salienta que, mostrar-se independente da Igreja Universal do 

Reino de Deus, faz parte do marketing da TV Record, mas o vínculo é indelével. 

Excetuando a direção comercial, direção de marketing e direção de programação, os 

cargos-chave da emissora são ocupados por bispos ou obreiros, funcionários menos 

graduados da Igreja evangélica.  

Para assumir a competitividade diante da concorrência e afastar, definitivamente, 

o estigma de ser uma emissora evangélica – salientado pelos executivos da emissora 

como um aspecto negativo que persiste – a Record imbuiu-se da determinação refletida 

no slogan “A caminho da liderança” e modernizou seu pacote gráfico, investiu em 

conteúdos similares à líder, contratou artistas e jornalistas de renome e desenvolveu um 

forte trabalho em chamadas promocionais.  

Em entrevista concedida para a realização desta pesquisa, Edson Pareschi, 

gerente de programação da TV Record, afirma: “nossa ascensão na audiência não foi 

por acaso, houve o investimento na programação e na forma como se divulga – com 

chamadas mais criativas e interessantes de se ver, afinal elas são a vitrine de nossa 

programação”.  

E as chamadas promocionais, consideradas como elementos fundamentais no 

processo de crescimento da TV Record, são nosso foco de trabalho. 

 



CAPÍTULO II 

A TELEVISÃO COMO EMISSORA 

DE CONTEÚDOS PUBLICITÁRIOS 

2.1 O espaço televisivo e a distribuição de conteúdos 

Desde sua inauguração, no dia 18 de setembro de 1950, até a transmissão da TV 

Digital
29

, em 02 de dezembro de 2007, a história da televisão é pontuada por profundas 

transformações tecnológicas. O advento do videotape, a partir de 1959, foi um marco na 

maneira de conceber o veículo e a chegada das cores, ampliou ainda mais a gama de 

possibilidades de produção e a capacidade de maravilhar o público. No final do século 

XX, a audiência tornou-se segmentada através do videocassete e da TV a Cabo, e o 

público mais seletivo por meio do controle remoto. Nos últimos anos, a tecnologia 

continua proporcionando novas e intensas transformações. A transmissão em HDTV, a 

interatividade, o 3D, a alternativa de convergência da televisão com outras plataformas 

como internet e telefonia celular, estão alterando, mais uma vez, tanto a maneira de 

consumir, quanto a de produzir conteúdos. Enquanto a nova revolução se pronuncia, e 

muito se profetiza sobre a morte da TV, ela segue soberana em penetração junto ao 

telespectador. Hoje a televisão ainda é o veículo de massa mais importante do Brasil, 

responsável pela transmissão da maior parte de informação e entretenimento do país.  

                                                           
29

  A TV Digital no Brasil teve início às 20h30min, inicialmente na cidade de São Paulo, pelo padrão 

SBTV (Sistema Brasileiro de Televisão Digital). 
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A abrangência da televisão, no Brasil, ocorreu num crescente. No período de 

inauguração, Assis Chateaubriand contrabandeou 100 aparelhos para presentear os 

amigos e distribuir em pontos estratégicos de São Paulo. Na década de 1950 já eram 

1000 receptores; na década de 60, o número passou para 621.919 e em 1972, já havia 

mais televisores do que geladeira (BRAUNE, RIXA, 2007, p. 18), realidade que perdura 

de acordo com o Censo de 2000, ilustrado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3: Aparelhos de TV no Brasil.  
Fonte: Censo 2000 

O aumento de aparelhos de TV, ao longo dos anos, demonstra a relevância que a 

televisão passou a assumir, nos lares e na vida dos cidadãos do país. Em 1997, o 

Superior Tribunal de Justiça, com base na Lei 8.009/90, do bem de família, declarou 

que “o aparelho de televisão, afigura-se como peça indispensável no lar, como 

mecanismo de transmissão de informação de lazer e, mesmo de instrução”
30

. E é como 

veículo transmissor de mensagens que a televisão ocupa um importante papel social.  

O espaço televisivo – em sua maior parte – é composto por programas, divididos 

em três grandes categorias: informativo, de entretenimento e educativo (ARONCHI, 

2002, p. 92). Dentro de cada uma das categorias encontram-se gêneros como telejornais, 

talk shows, novelas, programas de auditório, reality shows, tele-cursos, entre outros, 

produzidos nos mais diferentes formatos, visando atender a públicos diversos, como 

mostra o quadro abaixo: 

                                                           
30

  Disponível em: 

http://www.nelpa.com.br/Editoras/Nelpa/Arquivos_PDF/CMDC_Fam%C3%ADlia/Cap%C3%ADtul

o_23_CMDC_Fam%C3%ADlia_prn.pdf. Acesso em 09 de abril de 2011. 
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GÊNEROS FORMATOS 

ENTRETENIMENTO Auditório, Colunismo, Culinário, Docudrama,  
Esportivo, Game Show, Humorístico, Infantil,  
Interativo, Musical, Novela, Reality show,  
Revista, Série, Talk-show, Variedades e outros. 
 

INFORMAÇÃO Debate, Documentário, Entrevista e Telejornal. 

EDUCAÇÃO Educativo e Instrutivo. 

PUBLICIDADE Político, Sorteio, Televendas e outros. 

OUTROS Especial, Religioso e outros. 

Tabela 1: Categorias de Gêneros da Televisão Brasileira.  
Fonte: José Carlos Aronchi (2002, p. 92) 

Cada programa possui dia e horário específico para a exibição, e o conjunto dos 

programas de uma emissora, forma o que se denomina programação, e a distribuição de 

horários onde são veiculados, é grade horária. Segundo Reimão, Walter Clark é o 

homem que pensou a televisão em termos de indústria da propaganda (2006, p.38). Para 

ele programação é “um conjunto coerente de atrações, distribuídas em faixas de horários 

[sic] para atrair os diversos segmentos de público, de modo que, o telespectador de um 

programa, permaneça ligado no canal para assistir ao seguinte” (PRIORI, 1991, p. 87). 

José Aronchi afirma que as emissoras planejam o horário dos seus programas, 

levando em conta a preferência do público pelos gêneros transmitidos, em determinados 

períodos do dia – matutino, vespertino e noturno – e complementa: 

As redes de televisão aberta não permitem que o telespectador 

escolha o horário de sua preferência para assistir a seu programa 

predileto. Com a chegada da TV Digital, isso talvez mude e o 

telespectador poderá montar sua grade de programação. 

Atualmente o horário é predefinido pelas emissoras, que 

divulgam a programação nos jornais e também nos intervalos 

comerciais. (ARONCHI, 2004, p.57) 

Cada emissora possui características individuais e uma grade específica, cujos 

programas são distribuídos, de acordo com uma estratégia diferenciada, para atingir a 

audiência. Emediato et al definem audiência como “uma imagem estatística através da 

qual,se determinam os estratos de público que assistem determinado programa, assim 

como o índice de receptividade deste” (EMEDIATO; MACHADO; MENEZES, 2006, 
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p. 238). Sandra Reimão afirma que “o mesmo gênero de programa ou a mesma temática 

em canais diferentes, apresentaria e geraria expectativas de pesos culturais diferentes 

conforme o perfil do canal em que ele se insere” (REIMÃO, 2005, p. 12), enfatizando 

que cada emissora, possui singularidade em sua programação, na busca por sua 

identidade e seu público.  

A construção da grade de programação, leva em conta a horizontalidade e a 

verticalidade dos produtos. O conceito de horizontalidade na televisão brasileira foi 

inaugurado em 1963 com a exibição da primeira novela diária: “2-5499 Ocupado”, da 

TV Excelsior. Além deste marco, a novela também foi a primeira a ser exibida em 

vídeotape. (REIMÃO, 2001, p 34) 

A programação horizontal é exibida ao longo da semana, em horário fixo, como 

as novelas e programas diários. A verticalidade, por sua vez, corresponde à 

programação distribuída ao longo do dia, do início ao final das transmissões: 

A programação tradicional de televisão se vale de dois 

conceitos-chave a horizontalidade e a verticalidade na 

organização dos programas televisivos. Essas são as 

características principais que permeiam as estratégias da 

televisão aberta para criar no telespectador o hábito de assistir 

aos seus programas. (ALMEIDA, 2005, p. 39) 

Atualmente, o fluxo
31

 da programação, deve ser distribuído de acordo com o 

manual da nova Classificação Indicativa, da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ), 

competência que decorre de previsão constitucional, regulamentada pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente e disciplinada por portarias do Ministério da Justiça: 

A Classificação Indicativa é norma constitucional processual 

que resulta do equilíbrio entre duas outras regras: o direito à 

liberdade de expressão e o dever de proteção absoluta à criança 

e ao adolescente (Manual de Classificação, p. 3).  

De acordo com a portaria SNJ nº 8/2006, a classificação indicativa
32

 visa 

proteger a família, as crianças e os adolescentes, da exposição inapropriada de cenas, 

que possam prejudicar sua formação, estabelecendo critérios de adequação de imagens e 

                                                           
31

  Para Raymond Willians, o termo fluxo de programação é mais apropriado do que se falar em grade de 

programação. (WILLIAMS, 1992, p. 80) 
32

  O manual completo da nova classificação indicativa está disponível em: 

www.fndc.org.br/arquivos/ManualClassificacaoIndicativa.pdf. Acesso em 02 de setembro de 2010. 
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teor temático dos materiais audiovisuais, às diferentes faixas etárias. Em televisão, a 

informação sobre a classificação indicativa deve, obrigatoriamente, ser exibida no início 

de cada programa e a cada volta de bloco. No início do programa, a emissora deve 

exibir a tarja com as seguintes informações: 1) Símbolo – no canto esquerdo da faixa de 

divulgação; 2) Informações textuais – no centro da faixa num retângulo; 3) LIBRAS 

(linguagem dos sinais) – no canto direito da faixa e num quadrado, com clara 

visualização ao telespectador (Manual de Classificação, p. 46). A cada entrada de bloco 

é preciso exibir apenas o símbolo da classificação no canto inferior esquerdo. 

Programas, com classificação de livre a 10 anos, podem ser exibidos em 

qualquer faixa horária. Programas, classificados como 12 anos, devem ser exibidos após 

as 20:00h. Programas, com classificação 14 anos, devem ser exibidos após as 21:00h. 

Programas, com classificação 16 anos, devem ser exibidos após as 22:00h e com 

classificação 18 anos, após as 23:00h, conforme as especificações do quadro abaixo, 

lembrando que, apenas os telejornais, não passam pelo critério de classificação: 

 L – Livre para todos os públicos 

10 – Programa não recomendado para menores de 10 anos 

12 – Programa não recomendado para menores de 12 anos (20h) 

14 – Programa não recomendado para menores de 14 anos(21h) 

16 – Programa não recomendado para menores de 16 anos(22h) 

18 – Programa não recomendado para menores de 18 anos(23h) 

Tabela 2: Classificação Indicativa.  
Fonte: Manual de Classificação Indicativa 

Com o compromisso de seguir as determinações da classificação indicativa, as 

emissoras de televisão enfrentam um grande desafio, em sua grade de programação, em 

virtude dos fusos horários brasileiros. Tomemos por exemplo
33

, um programa que 

possui classificação 14 anos e que, portanto, só pode ser exibido após as 21:00h. O 

referido programa, será programado para as 21:00h, horário de Brasília, mas nos estados 

que apresentam uma hora a menos, ele seria exibido às 20:00h, em desacordo com a 

regulamentação. Assim, as emissoras precisam preencher suas grades, com outro 

                                                           
33

 Ver documento referente a esta especificação no DVD Anexo. 
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conteúdo, de modo a atrasar sua programação local, em uma hora, para que a 

classificação seja cumprida. O mesmo ocorre no caso de cidades que não adotam o 

horário de verão, como Salvador, por exemplo, e que necessitam preencher a grade em 

uma hora, durante todo o período, somente voltando à programação SAT
34

 após o 

término do horário de verão.  

A programação também deve se atentar, ao atendimento da regulamentação de 

recursos de acessibilidade, disposto no artigo 53 do Decreto nº 5296, de 2 de dezembro 

de 2004
35

, segundo a qual, as emissoras de televisão estão comprometidas a exibir, duas 

horas diárias, deprogramação com legenda oculta, também denominadacomo close 

caption. Este recurso corresponde à transcrição simultânea, em Língua Portuguesa, dos 

diálogos, efeitos sonoros, sons do ambiente e demais informações, que não poderiam ser 

percebidos, ou compreendidos, por pessoas com deficiência auditiva. O recurso de 

acessibilidade também engloba a áudiodescrição (pré-gravada ou ao vivo). A portaria 

188/2010 determina, a partir de 1º de julho de 2011, a veiculação de duas horas, por 

semana, de programação com esta narrativa que traduz imagens em palavras, 

permitindo a “inclusão de pessoas com deficiência visual junto ao público de produtos 

audivisuais” De acordo com o TRAMAD (Tradução, Mídia e Audidescrição), grupo de 

pesquisa da Universidade Federal da Bahia, a audidescrição:  

[...] acontece ao mesmo tempo em que a imagem aparece na 

tela, entre o conteúdo verbal ou as falas do produto audiovisual, 

e em sincronia com outras informações sonoras deste produto, 

ou seja, uma risada, uma porta batendo ou um tiro. Desta forma, 

a audiodescrição não se sobrepõe ao conteúdo sonoro principal 

do filme, mas trabalha com ele no sentido de proporcionar o 

melhor entendimento possível de uma cena
36

. 

A distribuição da programação, ao longo da grade, de acordo com a legislação 

vigente no país, aliada ao processo de produção e emissão de conteúdos com gêneros 

diversificados, correspondem às principais atividades das emissoras de televisão. Mas, 

segundo Arlindo Machado, “[...] é preciso [também] pensar a televisão, como o 

conjunto dos trabalhos audiovisuais [variados, desiguais, contraditórios] que a 

constituem [...]” (MACHADO, 2000, p.19). Nesta perspectiva, programas, propagandas 

                                                           
34

  Programação exibida em Rede Nacional.  
35

  Disponível em: http://www.mc.gov.br/images/documentacao-acessibilidade/portaria-310.pdfSTA>. 

Acesso em 22 de abril de 2011 
36

  Disponível em: http://www.audiodescricao.com/clendo.htm. Acesso em 22 de abril de 2011. 
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e chamadas promocionais compõem contiguamente o conteúdo televisivo e são 

distribuídos em dois grandes espaços interdependentes. De um lado estão os programas. 

De outro, entre a exibição de cada um dos blocos dos programas (e também no 

interprograma
37

), encontra-se um componente fundamental da televisão comercial: o 

intervalo.  

2.2 O intervalo comercial 

O intervalo comercial concentra o poder econômico da televisão, pois a 

comercialização do espaço, para a veiculação de peças publicitárias, viabiliza 

financeiramente a produção do conteúdo, e a manutenção da estrutura da televisão 

comercial:  

Os bilhões de dólares gastos, todos os anos, pelos anunciantes 

são uma fonte significativa de renda para muitos veículos de 

comunicação. A renda que advém da publicidade representa 

100% do total obtido pelas emissoras de rádio e televisão, e 

mais de 50% da renda obtida pelos jornais e revistas. (ADLER, 

FIRESTONE, 2002, p.20) 

Neste espaço, as emissoras de televisão veiculam o gênero televisivo 

Publicidade. Adler e Firestone propõem que, o papel das emissoras é oferecer um 

público, ao anunciante, o cliente da emissora (2002, p.09) e é no intervalo comercial que 

elas honram seu compromisso, compartilhando sua audiência com os anunciantes, 

transformando o telespectador, consumidor de programas televisivos, em consumidor 

em potencial de publicidade. 

As peças publicitárias, que compõe o intervalo comercial, possuem tempo fixado 

em segundos. Os comerciais possuem, em média, 15 segundos, 30 segundos ou um 

minuto e a inserção desses materiais estão vinculadas ao pagamento pelo espaço 

televisivo. Nos primórdios da televisão, no entanto, não existia a venda dos espaços 

comerciais por segundo. Havia um preço fixo por produto, mas os valores variavam de 

acordo com os clientes, e o tempo de inserção, não era estipulado com rigor e ainda era 

passível de corrupção. A rigidez na veiculação e o controle cronometrado do tempo das 

                                                           
37

  Interprograma é o espaço entre o final da exibição de um programa e o início da exibição de outro. É o 

intervalo entre os programas.  
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peças, que norteiam a composição contemporânea do intervalo, são avanços que 

passaram por um longo processo, como ilustra Walter Clark: 

Os intervalos comerciais, na televisão dos anos 50, eram 

completamente diferentes do que são hoje. Não tinham, nem de 

longe, o controle matemático do tempo, a operação técnica 

precisa como uma missão espacial [...]. Os comerciais eram 

encenados ao vivo, no estúdio da emissora, ou simplesmente 

narrados sobre uma imagem fixa, de um slide ou um cartão 

desenhado [...]. Era frequente haver mais comercias na 

programação do que tempo disponível para colocá-los no ar. Os 

programas atrasavam os comerciais sobravam e eram 

suprimidos. Tudo na mais completa desorganização [...] O 

script vinha com uma autorização para quinze segundos, mas o 

corretor mandava na verdade um texto de trinta segundos, 

molhava a mão do operador e tudo bem. Eram mais de quinze 

segundos de atraso na programação. E, de quinze em quinze, 

atrasava-se horas (PRIOLLI, 1991, p.88-89) 

Foi Clark, durante sua permanência na TV Rio, quem implantou o conceito de 

segundagem. Ele entendeu a necessidade de somar todos os custos da emissora, depois, 

levantar todo o tempo disponível para publicidade, na programação, e convertê-lo em 

segundo. Dividindo o custo pelo tempo, era possível definir o preço industrial de cada 

segundo. Esse valor passou a ser um parâmetro confiável, na venda do espaço comercial 

da televisão (PRIOLLI, 1991, p.107). 

O caos da comercialização ao vivo, do início da televisão, deu lugar a um break 

comercial inteiramente exibido em VT
38

 e controlado matematicamente. Além da 

evolução tecnológica, paulatinamente, uma série de regulamentações governamentais 

passaram a intervir no intervalo comercial.  

Em 1962, uma lei federal criava o Código Brasileiro de Telecomunicações e era 

fundada a Abert, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (LIMA, 

2008, p. 32). Jânio Quadros decretou que os breaks não poderiam ultrapassar três 

minutos com filmes ou slides (PRIOLLI, 1991, p.105). A partir daí, o tempo comercial 

passava a ser, rigidamente controlado, e não poderia mais durar os 63 minutos que 

faziam parte da rotina da primeira década da televisão. Mas, foi em 1971, que o 

Ministério das Comunicações determinou, por meio de decreto, que para cada 15 

minutos de programação, as emissoras poderiam exibir três minutos de comercial. 
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  Videotape. 
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Em 15 de janeiro de 1968, é criada, também através de decreto a AERP, 

Assessoria Especial de Relações Públicas, que passou a controlar a propaganda política 

do governo militar, porém, o governo, em 1977, regulamentou a propaganda gratuita 

oficial, podendo exibir dez minutos diários.  

As normas e leis do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE), também devem ser seguidas pelas emissoras, de acordo com a 

instrução número 107, resolução 22.158
39

 de 30 de setembro de 1997, na emenda que 

dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas vedadas, aos agentes públicos em 

campanha eleitoral nas eleições.  

A lei determina uma ordem rigorosa entre os partidos, tanto no período de 

campanha, quanto fora dela. O tempo disponível para cada partido, ao longo do break , 

deve ser equivalente, para que nenhum candidato seja favorecido, nem prejudicado na 

veiculação dos materiais; a emissora não pode utilizar imagens dos candidatos fora do 

ambiente de campanha
40

; a campanha do candidato de uma cidade, não pode ser exibida 

em outra; os programas eleitorais, de campanhas para presidente, governador e prefeito, 

possuem rigidez de exibição, com dia da semana e duração pré-determinada, para cada 

um deles; entre outras especificações. Juízes e auditores ficam de plantão, na emissora, 

para constatar irregularidades e imediatamente aplicar as sanções devidas, como por 

exemplo, direito de respostas.  

Desde 2006, o Ministério da Justiça exerce um forte controle, relacionado à 

classificação indicativa da programação, cujo ícone deve constar também em todas as 

chamadas, veiculadas pelas emissoras. As chamadas de lançamento, não necessitam 

apresentar classificação indicativa, até a data da estreia do programa. A partir de então, 

a TV Record, numa medida de auto-regulamentação, atribui uma classificação e 

aguarda o parecer do Ministério Público. Ele tem até 45 dias para validar ou 

reclassificar o programa. Lembrando que todos os programas podem sofrer 

reclassificação etária pelo Ministério Público, a qualquer momento.  

                                                           
39

  Disponível em http://www.tre-ms.gov.br/resolucaotse/r22158.pdf. Acesso em 30 de março de 2011. 
40

  Como ilustração, pode-se citar o caso do deputado federal Tiririca, funcionário da TV Record no 

período da campanha de 2010, que foi afastado do ar para não ganhar visibilidade maior do que seus 

concorrentes.  
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Segundo Doc Comparato, a linguagem da televisão é polimórfica, isto é, no 

espaço de uma hora de programação, temos diversos tipos de linguagem, tais como 

novelas, jornalismo e publicidade (COMPARATO, 1983, p. 29). Paralelo a esta 

diversidade, todo o conteúdo televisivo – programas, propaganda e chamadas 

promocionais – está interligado na formatação da unidade da emissora. Para José 

Aronchi: 

A combinação dos elementos programa-intervalo e comercial-

emissora cria a identidade das redes [...]. Cada emissora tem sua 

personalidade e cada programa , seu status , seu poder maior ou 

menor de prender a atenção. Os programas de maior agrado 

tendem a prender mais a atenção do telespectador durante o 

intervalo comercial. (ARONCHI, 2004, p. 53) 

O break é parte integrante da emissora de televisão, e traz em si as 

características do canal onde é veiculado. Por esta razão, passaremos a analisar as 

peculiaridades do intervalo comercial, no contexto da TV Record.  

 2.3 O intervalo comercial da TV Record 

O intervalo é a grande fonte de renda da emissora, cujo espaço é, 

preponderantemente, destinado à veiculação de anúncios publicitários, mas além de 

propaganda, na TV Record, os breaks são formados por chamadas promocionais, 

vinhetas de oferecimento
41

, calhaus
42

 e eventuais programetes
43

. Em outras emissoras, o 

intervalo pode conter ainda, vinhetas de reposição e outros materiais, não utilizados 

atualmente pela TV Record.  

Interprograma é o espaço entre o final da exibição de um programa e o início da 

exibição de outro. É o intervalo entre os programas. Na TV Record o interprograma não 

é adotado por questões estratégicas. O procedimento utilizado é colar as atrações, para 

que o próximo programa se beneficie da audiência do programa anterior. A TV Record 

integra sua programação, para prender a atenção do telespectador e evitar a troca de 

                                                           
41

  Imagem e locução do produto patrocinador de determinado programa. Exemplo: “Hoje em dia. 

Oferecimento Anador: o alívio imediato das dores de cabeça.” 
42

 Nome dado a peças promocionaisnão pagas como ações do governo, apoio do Instituto Ressoar entre 

outras, que não possuem compromisso financeiro de exibição. Elas são veiculadas mediante 

disponibilidade de espaço.  
43

  Programas curtos produzidos para serem exibidos durante o break.  
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canal. Até mesmo de um programa gravado, para um programa ao vivo, a transição é 

feita de modo que um apresentador faça a entrega para o outro apresentador, sem 

interromper a programação. A programação só é interrompida para a veiculação do 

intervalo comercial. 

Nas palavras do personagem interpretado por Chico Anysio, na Escolinha do 

Professor Raimundo, veiculada nos anos 1990 na Rede Globo, vapt-vupt é apenas o 

tempo necessário para um intervalo comercial (BRAUNEM RIXA, 2007, p. 200). Mas, 

o tempo real que a emissora dispõe para a inserção de comerciais, é denominado como 

disponibilidade. O tempo total do break inclui a disponibilidade e também o tempo para 

inserção de chamadas, vinhetas com e sem patrocínio, tais como abertura, passagem 

(“estamos apresentando” e “voltamos a apresentar”) e oferecimento. 

Na TV Record, os breaks são considerados longos. Para segurar a audiência, a 

TV Record condensa seus comerciais, ao menor número de breaks possíveis. Essa 

estratégia faz com que os comerciais fiquem restritos a poucos intervalos, aumentando 

sua duração, com seis minutos e 30 segundos de média. O encaixe comercial é dividido 

em 50% do tempo disponível, para cabeça de rede
44

, e 50% para a praça realizar seu 

encaixe local
45

. Em geral, as peças publicitárias apresentam 30 segundos, mas podem 

ser de 45 segundos ou um minuto. As vinhetas de oferecimento possuem tempo que 

varia de cinco a sete segundos. O tempo das chamadas promocionais varia de 15 

segundos, 30 segundos, 45 segundos a um minuto. Em virtude da transmissão dos Jogos 

Olímpicos de 2012, que a TV Record possui o direito, da transmissão exclusiva, entre 

os canais abertos, está no ar desde 2009, o programete patrocinado intitulado, Minuto 

Olímpico, que ocupa 60 segundos da programação diária, como parte da campanha de 

lançamento do evento. 

Os intervalos comerciais, na TV Record, são inteiramente gravados e 

finalizados, no entanto, eventualmente, existe a presença de chamadas ao vivo, feitas 

pelos apresentadores dos programas, que serão exibidos na sequência. Este recurso é 

                                                           
44

 Termo referente à principal emissora de uma rede de televisão, responsável pela exibição da 

programação NET. No caso, a cabeça de rede da TV Record é a sede em São Paulo. As demais 

localidades são denominadas praças. 
45

  Tempo que as praças disponibilizam para veicular seus comerciais e chamadas durante os breaks.  
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feito em casos de produtos de grande visibilidade e/ou são de grande importância 

comercial para a emissora. 

O Horário Político também é considerado como programete, porém, de 

veiculação obrigatória. Neste caso, o tempo destinado à exibição dos programas 

políticos, não pode ser comercializado e nem destinado à exibição de chamadas. Ele 

deve permanecer reservado ao governo. 

Na administração de todos esses itens, que compõe o intervalo comercial, dois 

departamentos trabalham conjuntamente: a Opec e a Programação. 

2.3.1 Departamento de Operações Comerciais (Opec) 

O fluxo de caixa dos valores exibidos e faturados pela emissora é de 

responsabilidade do Departamento de Operações Comerciais, conhecido como Opec. 

Esta área tem um grande número de clientes internos. Vendas, Marketing, Programação, 

Financeira, Contábil e Planejamento Estratégico, estão interligados na tramitação das 

informações e materiais publicitários.  

A TV Record possui, na principal praça de cada estado da Rede, um 

departamento voltado à recepção e coordenação de comerciais e produção de vinhetas 

de oferecimento de clientes locais. No entanto, todas as informações e produção de 

vinhetas de oferecimento, dos clientes nacionais e praças do interior paulista, estão 

centralizadas na cabeça de rede, em São Paulo. Entende-se, como principais praças, as 

emissoras localizadas nas capitais dos estados brasileiros, responsáveis pelo repasse das 

informações e material para as praças do interior. A maioria das emissoras de outros 

estados, só produz vinhetas de oferecimento dos programas locais, pois as vinhetas de 

oferecimento dos programas exibidos, em rede nacional, são produzidos com os 

oferecimentos locais e gerados praça a praça.  

Com oito setores distintos, a Gerência Nacional de Operações da TV Record 

possui 44 funcionários envolvidos. Esse setor deve gerir as vendas do veículo de 

comunicação, entregando de forma adequada o espaço comercializado, tanto no 
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intervalo comercial, quanto dentro dos conteúdos dos programas por meio de ações de 

merchandising
46

.  

Cabe à Opec, garantir a exibição, controlar o recebimento dos materiais, 

verificar se eles estão dentro das normas estabelecidas e comprovar, para o cliente, a 

veiculação de sua peça. A tabela abaixo descreve os cargos e funções do Departamento 

de Operações Comerciais da TV Record: 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Gerência Administração de todos os trâmites da comercialização 
da emissora. 

Faturamento Emissão de faturas e duplicatas da empresa, bem como a 
emissão de comprovantes de exibição.  

Checking Checar o horário de exibição; verificar falhas de exibição; 
emissão de comprovantes, tanto do sinal SAT quanto do 
sinal local das emissoras. 

Exibição Comercial Controle, análise e tráfego do material publicitário entre 
a agência e a emissora; Confecção do roteiro comercial 

Coordenação Comercial Garantir a exibição dos produtos na programação; 
Produção de assinaturas patrocinadas (oferecimento); 
Arquivo de materiais. 

Triagem Recebimento e análise de mapas de mídia e materiais 
publicitários que entram na emissora. 

Núcleos de Atendimento  Implementação do sistema TV+, faturamento e exibição 
dos matérias nas praças da Rede. 

Editores Produção de vinhetas de oferecimento com os 
patrocinadores da programação da Rede e das praças. 

Permuta Desenvolve a mídia de inserções de permitas – a troca 
de espaço comercial pelo produto oferecido por clientes. 

Tabela 3: Cargos e funções da Opec.  
Fonte: Opec (março/2011) 

Após a venda do espaço da emissora, por parte do Departamento Comercial, é 

providenciada uma documentação específica, para efetuar a reserva de espaço. A 

agência publicitária encaminha, para a Triagem, o material e o mapa de mídia – os 

programas e o respectivo número de inserções, que deverão ser veiculadas. A Triagem, 

por sua vez, passa as informações para o setor de Exibição Comercial.  

                                                           
46

  O termo designa, em mídia, a veiculação de menções ou aparições de um produto, serviço ou marca, 

de forma não ostensiva e aparentemente casual, em um programa de TV ou rádio, filme 

cinematográfico, espetáculo teatral, fotonovela, e etc. Técnica de inserir anúncios não declaradamente 

publicitários no contexto de uma encenação, com a devida naturalidade.  
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Cabe à Exibição Comercial da Opec elaborar o roteiro comercial – a listagem de 

exibição dos anúncios da emissora com as inserções publicitárias de acordo com o mapa 

de mídia da agência. Na TV Record, usa-se o sistema TV+ – software que centraliza 

todas as informações comerciais e pode ser acessado, por todas as praças da emissora – 

para fazer a distribuição das peças dos clientes, ao longo da programação, de modo que, 

todas as peças publicitárias, chamadas e vinhetas sejam inseridas, sem ultrapassar o 

tempo total do break.  

Os comerciais são roteirizados, seguindo critérios, que garantam a adequação do 

produto anunciado com o programa onde está posicionada a inserção. Além disso, cada 

intervalo é montado, de modo que não haja choque de concorrência, como dois 

comerciais de carros ou refrigerantes diferentes no mesmo break.  

A posição exata do comercial no break, em geral, não é determinada pelo 

cliente. Porém, caso haja interesse de veicular uma propaganda, em local pré-

determinado (denominado comercial fixo), há um acréscimo de 30%, no valor da 

inserção, e a Opec pode estabelecer sua posição em roteiro. Além do comercial fixo, 

existe uma série de nomenclaturas e categorias de comerciais e merchandising que, 

devem ser indicados, no roteiro, para determinar sua aplicação no espaço televisivo, 

conforme descreve a tabela abaixo:  

SIGLA FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

AP Abertura Patrocinada Vinheta de oferecimento exibida no início do programa 

APOIO Apoio + Visualização Selo do patrocinador dentro do programa 

CA Calhau Peça promocional não paga 

CITI Citação Menção do cliente durante o programa, sem mostrar o 
produto 

CB Chamada Bonificada Chamada oferecida ao cliente 

CC Chamada Comercializada Chamada com rabicho comercial 

CP Comercial Compensado Peça publicitária negociada com o cliente para ser exibida 
em espaço diferente do previamente reservado 

CAD Comercial em Cadeia Peça publicitária que deve ser exibida em Rede 

CO Comercial Pago Peça publicitária veiculada no break 

CPT Comercial Patrocínio Comercial do patrocinador, veiculada na1ªposição do 1º 
break do programa 

CFIXC Comercial Posição Fixa Comercial que deve ser exibido em break específico 

CR Comercial Remanejado Comercial que estava reservado para exibição em 
determinado break, mas que recebeu alteração 

MCP Compensação de Merchan Merchan negociado com o cliente para ser exibido em 
espaço diferente do previamente reservado  
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CPP Compensação de Permuta Permuta negociada com o cliente para ser exibida em 
espaço diferente do previamente reservado 

COM Concessionário Programas de produção independente que compram o 
horário para veicular na emissora 

EP Encerramento Patrocinado Veiculação da Vinheta de oferecimento no término do 
programa 

CF Fixo Comercial em horário pré-estabelecido 

GV Governo Mídia gratuita que a emissora deve veicular mediante 
disponibilidade de espaço  

HP Horário Político Propaganda eleitoral gratuita 

INS Insert de Vídeo Banner ou VT do cliente rodando durante a ação de 
merchandising 

IVI Insert Virtual Selo do patrocinador durante o programa 

MCD Merchandising Ação de merchandising durante o programa 

MVI Merchandising + Ação Virtual Ação de merchandising durante o programa com exibição 
do selo do patrocinador 

MCI Merchandising Insert Exibição do VT do cliente após a ação 

MCB Merchandising no Break Ação de merchandising feito no estúdio do programa, mas 
veiculado no break 

MCR Merchandising Remanejado Merchandising que estava reservado para exibição em 
determinado break, mas que recebeu alteração 

MD Mídia Diferenciada Exibições fora do padrão normal: exclusividade na posição 
de break ou horário de exibição pré-determinado 

PP Participação Permuta Veiculação de peças em troca de produtos ou serviços 

PR Permuta Remanejada Permuta que estava reservado para exibição em 
determinado break, mas que recebeu alteração 

PRTD Permuta rotativa c/ sug. de 
mídia 

Peças que devem ser exibidas apenas em programa 
sugeridos pelo cliente 

REA Reaplicação Cota de bonificação de inserções, oferecida ao cliente no 
fechamento do pacote de mídia 

RP Relações Públicas Calhaus de campanhas como agasalho, vacinação e outros 

RT4 Rotativo 12:00 até 
encerramento 

Comerciais que podem entrar em qualquer programa e ser 
remanejados dentro do período de 12:00 ao 
encerramento 

RTS Rotativo com sugestão de 
mídia 

Comerciais que devem ser exibidos apenas em programa 
sugeridos pelo cliente 

RT1 Rotativo Matutino Comerciais que podem entrar em qualquer programa e ser 
remanejados dentro do período da manhã 

RT2 Rotativo Vespertino Comerciais que podem entrar em qualquer programa e ser 
remanejados dentro do período da tarde 

RT3 Rotativo Noturno Comerciais que podem entrar em qualquer programa e ser 
remanejados dentro do período da noite 

TEX Texto Foguete Selo do cliente e locução durante esporte 

TOP Top Contagem regressiva patrocinada para chamar a exibição 
do próximo programa 

TRE Tribunal Regional Eleitoral Propaganda eleitoral gratuita 

TSE Tribunal Superior Eleitoral Propaganda eleitoral gratuita 

VIS Visualização Inserção de logomarca do cliente 

VH Vinheta de Oferecimento Peça que exibe o nome do programa e seus respectivos 
patrocinadores 

Tabela 4: Descrição das Siglas utilizadas em roteiro comercial. 
Fonte: Opec TV Record (março/ 2011) 
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Mediante as orientações do roteiro, a Coordenação Comercial fica responsável 

pelo recebimento e checagem do material publicitário, para ser exibido, enquanto que, 

paralelamente, os editores montam as vinhetas de oferecimento, com texto e imagem 

dos patrocinadores, para serem veiculadas no primeiro e no último break dos 

programas. A Coordenação Comercial também é responsável pelo arquivo morto. Todo 

o material exibido, que já foi ao ar, é guardado pelo período de 90 dias. Após este prazo, 

a fita fica disponível, para a retirada da agência ou para a reutilização. 

A Opec também deve levar em conta, a ética publicitária e os demais critérios 

fiscalizados pelo CONAR, Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária, 

para posicionar os comerciais ao longo da grade horária da emissora. O CONAR é o 

órgão responsável pela fiscalização, julgamento e deliberação, no que se relaciona à 

obediência e cumprimento do disposto, no Código Brasileiro de Autorregulamentação - 

cuja função é, zelar pela liberdade de expressão comercial e defender os interesses das 

partes envolvidas no mercado publicitário, inclusive os do consumidor. O Conselho de 

Ética julga as denúncias, garantindo amplo direito de defesa ao acusado. Se a denúncia 

tiver procedência, o CONAR recomenda, aos veículos de comunicação, a suspensão da 

exibição da peça ou sugere correções à propaganda. Pode ainda advertir anunciante e 

agência.  

De acordo com Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária
47

, um 

comercial de bebida alcoólica destilada, por exemplo, pode ser veiculado a partir das 

22:00h. Já um comercial de bebida de mesa (vinho/cerveja) pode ser veiculado em 

qualquer horário. O órgão define a ética publicitária com os seguintes preceitos básicos: 

1. Todo anúncio deve ser honesto, verdadeiro e respeitar as leis do 

país; deve ser preparado, com o devido senso de responsabilidade 

social, evitando acentuar diferenciações sociais; 

2. Deve ter presente a responsabilidade da cadeia de produção junto 

ao consumidor; 

3. Deve respeitar o princípio da leal concorrência e deve respeitar a 

atividade publicitária e não desmerecer a confiança do público, nos 

serviços que a publicidade presta. 

                                                           
47

  Disponível em: www.conar.com.br. Acesso em 01 de setembro de 2010. 
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Outros órgãos regulamentam o intervalo comercial. Uma documentação severa é 

exigida para veicular as propagandas. As autorizações para veiculação de comerciais, 

devem ser enviadas à emissora, em documentos originais, com a identificação e 

assinatura do representante legal do cliente e/ou agência. Todos os filmes, produzidos 

ou finalizados em território nacional, devem constar seu registro junto ao órgão 

ANCINE. A Agência Nacional de Cinema, criada em 2001 pela Medida Provisória 

2228-1, é uma agência reguladora, que tem como atribuições, o fomento, a regulação e a 

fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. 

O registro ANVISA, quando necessário, e a qualidade do material também são 

fatores fundamentais para a exibição. A Agência de Vigilância Sanitária, ANVISA
48

, é 

responsável pela regulamentação, o controle e a fiscalização de produtos e serviços que 

envolvam risco à saúde pública. Sua incumbência é autorizar o funcionamento de 

empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos.  

O não cumprimento a qualquer das normativas citadas, impede a veiculação do 

material e pode acarretar penalidades à emissora. No entanto, uma vez que o material 

apresente toda a documentação exigida, os comerciais e as vinhetas de oferecimento são 

copiados pela Coordenação de Exibição, no Departamento de Programação, para serem 

inseridos nos breaks.  

A Opec tem o dever de interagir junto ao mercado publicitário (agências e 

anunciantes), de forma a gerar fidelização. Como principal veículo da publicidade e 

como dependentes do investimento comercial, as emissoras de televisão precisam 

garantir a entrega das inserções, conforme estipulado no mapa de mídia das agências. O 

checking tem como função, comprovar a exibição dos materiais publicitários, 

determinada em roteiro, conferindo se a peça foi veiculada ou se houve falha de 

exibição. O não cumprimento contratual  implica em apontamentos de falha de exibição, 

e o cliente tem o direito de exigir mais exibições, mais descontos ou alguma outra forma 

de compensação por sua perda.  

                                                           
48

  Mencionados no art. 4º do Regulamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária [Decreto n.º 

3.029, de 16 de abril de 1999]; Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br. Acesso em 01 de setembro 

de 2010. 
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O intervalo comercial é um espaço televisivo, regido por critérios próprios, 

sendo que as normativas publicitárias são extremamente rígidas, enquanto as regras de 

exibição das chamadas resumem-se à inserção da classificação indicativa do produto ao 

longo da peça, à disponibilidade de espaço e às necessidades iminentes da programação, 

na busca pela audiência e melhor posicionamento diante da concorrência. Para melhor 

compreensão dos mecanismos de exibição das chamadas, é importante conhecer de 

forma mais detalhada, o funcionamento do Departamento de Programação.  

2.3.2 O Departamento de Programação  

Consideremos, por um momento, a televisão como um corpo humano. Sendo 

uma empresa voltada para o lucro, podemos afirmar, sobre esta perspectiva orgânica, 

que a venda dos espaços, para a publicidade, seja a estrutura óssea, deste meio de 

comunicação. O comercial é o sustentáculo, o esqueleto deste corpo, onde dois órgãos 

se destacam na manutenção e preservação das faculdades vitais. As produções dos 

programas de entretenimento e o jornalismo podem ser comparados ao cérebro da 

televisão. Enquanto a massa cerebral elabora o conteúdo audiovisual, outro órgão 

trabalha, incansavelmente, para bombear todas as mensagens e informações aos 

receptores: o coração televisivo. 

Como coração pulsante da emissora, o Departamento de Programação é 

responsável pela veiculação de todo o conteúdo televisivo e comercial, fazendo valer a 

horizontalidade e a verticalidade da grade de programação da emissora. Trata-se do 

funil, onde desembocam todos os comerciais, os produtos de entretenimento, 

jornalismo, cinema e esporte – tanto os produzidos pela própria emissora, quanto os 

idealizados por agências e produtoras independentes.  

A Programação da TV Record, de acordo com o manual da empresa, tem os 

seguintes objetivos: 

 Exibir a grade de programação com garantia de qualidade, tanto 

técnica, quanto artística; 
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 Compor o break da emissora, de modo a equilibrar os compromissos 

comerciais e a promoção dos produtos por meio de chamadas; 

 Definir horário de início e término dos programas de forma 

estratégica; 

 Compor os breaks e exibí-los, de forma estratégica, a fim de garantir 

os índices de audiência dos programas; 

 Acompanhar a movimentação da concorrência, para embasar as 

tomadas de decisão; 

 Acompanhar os índices de audiência e o perfil dos telespectadores, 

tanto da TV Record, quanto da concorrência, para embasar as 

tomadas de decisão; 

 Criar chamadas atrativas, criativas e persuasivas, para promover a 

programação da emissora; 

 Desenvolver pacotes gráficos, capazes de embalar visualmente a TV 

Record e imprimir a personalidade da emissora, surpreendendo e 

agradando o telespectador.  

Na TV Record, o departamento engloba cinco setores distintos, num total 

aproximado de 180 funcionários, que se complementam, na realização de todas as suas 

atribuições – coordenação de exibição, planejamento e pesquisa, finalização de roteiro, 

chamadas e computação gráfica – conforme o organograma a seguir: 
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Ilustração 9: Organograma do Departamento de Programação 

O Diretor de Programação, juntamente com o auxílio do Gerente de 

Programação, é responsável pelo acompanhamento da concorrência, pela elaboração de 
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estratégias, por novas abordagens, para a produção de conteúdo promocional, e ações 

efetivas para criar vínculo entre a emissora e os telespectadores.  

2.3.3 Coordenação de Programação 

De acordo com o manual de programação da TV Record, a coordenação tem a 

responsabilidade de “exibir o conteúdo artístico da emissora (jornalismo, esporte, 

entretenimento, novelas, filmes e chamadas) de acordo com planos estratégicos, bem 

definidos, para aumentar a audiência, prezar pela manutenção da qualidade técnica e 

honrar os compromissos comerciais da TV Record”.  

A coordenação de programação coloca, em prática, as estratégias elaboradas 

pelos executivos da emissora e veicula o conteúdo. O diretor de programação reconhece 

que a estratégia: 

[...] depende do conteúdo. A gente trabalha bem com estratégia 

aqui. A gente tem uma visão boa, agora, o negócio é acertar o 

conteúdo. Quando você não acerta o conteúdo você pode ter a 

melhor estratégia do mundo... E a Record, durante muito tempo, 

se preocupou muito com a estratégia e pouco com conteúdo. E 

agora não. A gente começa a mesclar. (CAETANO, 2010) 

Todo o conteúdo da TV Record, após ser finalizado e checado pela produção dos 

programas, é encaminhado para a coordenação de exibição, para que sejam tomadas as 

seguintes medidas: uma nova conferência técnica e artística para garantir a qualidade do 

produto, antes da exibição, e a cópia stand by
49

 da fita, para garantir a redundância em 

caso de problemas técnicos durante a exibição. 

Durante a checagem, é possível identificar falhas, que tenham passado pela 

percepção do diretor e editor dos programas, tais como erros de continuidade, erros de 

edição e/ou sonorização, linguagem inapropriada para o horário de exibição, problemas 

na qualidade da fita ou distorções de cor e luminância
50

 da imagem. Somente após a 

                                                           
49

  A cópia stand by é destinada à garantia de exibição em caso de problemas causados por panes técnicas 

ou falhas de qualquer natureza. O termo também se refere à equipamento sobressalente, com a mesma 

finalidade. 
50

  A luminância refer-se à quantidade de potência luminosa que poderá ser percebida pelo olho humano 

quando este observa uma superfície a partir de um dado ângulo de visão. É um indicador do quão 

brilhante essa mesma superfície vai estar. 
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verificação do material e a resolução de possíveis problemas, é que o conteúdo está 

pronto para a veiculação. No caso das chamadas, essa checagem inclui a conferência 

das informações como, data e horário de exibição, e a digitalização do conteúdo, para o 

servidor da emissora, num processo denominado ingest
51

. 

A Coordenação de Programação é composta por 53 pessoas, cujas funções estão 

descritas na tabela abaixo: 

 
FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Supervisor de Programação Verificação do roteiro de mídia; checagem das 
chamadas afinação da programação; informar 
sobre o tempo de arte dos programas. 

Coordenador de Programação Coordenar as operações relativas à execução dos 
programas, preparando os mapas de 
programação, estabelecendo horários e 
sequências de transmissão. 

Controle Mestre Selecionar os sinais recebidos e colocar no ar 
conforme roteiro de programação. 

Operador de Sistema Inserir textos em caracteres (GC) e identificação 
de filmes e séries de acordo com as normas.  

Operador de VT Operar a máquina de gravação e reprodução dos 
programas gravados, efetuando entrada de break 
comercial e entrada de programação; atentar-se 
ao título do programa, número da fita, número 
do capítulo/episódio, canais de áudio, entrada e 
saída dos blocos e duração do programa. 

Editor  Checar o conteúdo para detectar erros de edição, 
de continuidade falhas técnicas ou pontos fora do 
padrão ético e/ou estético da emissora; fazer a 
cópia stand by. 

Tabela 5: Cargos e Funções da Coordenação de Programação.  
Fonte: Departamento de Programação da TV Record (março/2011) 

A TV Record, possui quatro mesas master Grass Valley Maestro, para exibir o 

conteúdo em Beta Digital e XDCam, sendo que duas delas são stand by. Aos poucos a 

programação da TV Record – e a da televisão brasileira, como um todo – está 

ampliando seu conteúdo HDTV. A Televisão de Alta Definição possui maior resolução 

de imagem, do que a TV analógica, aumentando de 400 x 400 pixels para até 1920 x 

1080 pixels
52

. Com grande investimentos em equipamentos de captação e exibição, 
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  Ingest é o processo de digitalização do conteúdo para o armazenamento no servidor da emissora para a 

exibição não linear, isto é, sem o uso de fitas. Na TV Record apenas as chamadas e os comerciais são 

exibidos via servidor.  
52

  De acordo com o site http://www.teleco.com.br/tvdigital.asp. Acesso em 28 de março de 2011.  
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atualmente a TV Record exibe no formato XDCam alguns filmes, toda a programação 

do jornalismo , a novela REBELDE, as séries TODO MUNDO ODEIA O CHRIS, CSI, 

DR. HOUSE, MONK,o reality show ÍDOLOS e programas como HOJE EM DIA e 50 

POR 1.  

O conteúdo do intervalo comercial, por sua vez, é exibido via servidor. As peças 

publicitárias, chamadas promocionais e vinhetas são digitalizadas, arquivadas e exibidas 

através do sistema K2, de acordo com o play list
53

 pré-estabelecido. Imediatamente, 

após a exibição do programa promovido pela chamada, as peças perdem a validade e, 

diariamente, são apagadas do servidor como medida de segurança, enquanto as novas 

chamadas são ingestadas para a exibição. 

Muito embora, a TV Record transmita conteúdos digitais, desde a implantação 

do HDTV no Brasil, em 02 de dezembro de 2007, a emissão dos sinais analógicos 

permanece até agora. Primeiro, pelo fato de que parte da programação, ainda é captada 

em sistema analógico. A emissora está em processo de adaptação tecnológica, quanto à 

captação e exibição neste novo sistema, aumentando, paulatinamente, os conteúdos em 

HDTV. O outro motivo é que, o telespectador, está passando pela mesma transição. 

Muitos já mudaram seus televisores, para telas de formato 16:9, compatível à recepção 

digital, porém, a grande maioria dos brasileiros, ainda não efetuou a troca. Em outros 

momentos de mudanças tecnológicas, como a chegada da TV em cores, por exemplo, a 

tecnologia anterior – TV preta e branca – coexistiu em paralelo até a completa transição. 

A recepção de conteúdo digital, por aparelhos analógicos, é uma prática que 

prejudica o produto televisivo, e exige resoluções técnicas. O sinal digital oferece maior 

ângulo de visão, e a imagem fica maior na tela do que os 4:3 do sinal analógico. Quando 

recebido em televisores analógicos, o telespectador não visualiza a cena completa. Os 

cortes, nas informações da tela, são constantes. Esse problema induz as emissoras a 

criarem conteúdos que, embora digitais, não sejam prejudicados em televisores 

analógicos. Em busca desta adaptação técnica, as transmissões dos jogos de futebol, por 

exemplo, sofreram alterações na exibição do placar do jogo. Usualmente ele era 

posicionado no canto superior esquerdo. Tendo em vista que, os aparelhos analógicos 
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  Relação de chamadas e comerciais que devem ser exibidos nos breaks. 
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cortam as laterais de conteúdos, captados no formato 16:9, optou-se em posicionar o 

placar no centro da tela, para evitar a perda da informação, por parte do telespectador.  

A TV Record, sediada em São Paulo, é cabeça de rede das praças filiadas
54

 e 

afiliadas
55

. O sinal nacional é dividido entre SAT e NET/SP. Ambos são exibidos pela 

transmissora de São Paulo, através do canal aberto e captado pela rede nacional e 

Grande São Paulo. O sinal SAT é transmitido via satélite e captado tanto por antena 

parabólica quanto pela tevê por assinatura SKY.  

Paralelo ao sinal do ar (SAT e NET/SP) existe também outro sinal de satélite, 

dirigido para abastecer as praças, com programação extra no período do horário de 

verão e outras emergências. Como dito anteriormente, a classificação indicativa precisa 

ser respeitada, por meio do sinal NNS7, praças como Salvador, Belém e outras, recebem 

séries, desenhos ou filmes, para preencherem suas grades, no seu espaço local
56

, de 

modo que a programação local seja afinada para voltar com o sinal NET, no momento 

indicado pela cabeça de rede. A emissora também disponibiliza de fibra, FTP, entre 

outros meios de geração, de materiais e chamadas. 

As equipes da Coordenação de Exibição se dividem, em turnos, para cobrir as 

vinte e quatro horas de transmissão e atender as necessidades da cabeça de rede e 

demais praças da emissora.  

Desde 2010, a TV Record está buscando o alinhamento estratégico e o 

estabelecimento do padrão de qualidade, entre as emissoras da rede. Em agosto de 2010, 

houve o 1º Encontro Nacional de Opec, Programação e Marketing, visando o 

alinhamento entre as praças. A partir de janeiro de 2011, o Departamento de 

Programação, tem realizado encontros mensais, com as praças para um Curso de 

Treinamento Estratégico, com o mesmo propósito, mas ainda há um longo caminho a 

percorrer. As praças, cujos proprietários são independentes, ainda fazem procedimentos, 
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  No dicionário Aurélio, trata-se de “sociedade comercial que, embora sob a administração e direção 

capitalística de outra, mantém sua personalidade jurídica e seu patrimônio, preservando sua autonomia 

perante a lei e o público”. Emissora filiada é aquela que possui dono diferente da cabeça de rede, mas 

está ligada à imagem da marca. 
55

  De acordo com o Aurélio, afiliar-se é “agregar-se a uma corporação ou sociedade”.A emissora afilia é 

de propriedade da cabeça de rede, como uma filial da cabeça de rede.  
56

  Tempo que as praças disponibilizam para exibir os programas locais. 
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considerados impróprios, para a qualidade da cabeça de rede, desde a perspectiva da 

criação gráfica, e chamada, até a exibição da programação. 

2.3.4 Planejamento e Pesquisa 

O setor, de Planejamento e Pesquisa, visa analisar o desempenho dos programas 

e seus concorrentes, realizando estudos de mercado para apoiar a emissora nos 

processos de análises de problemas/oportunidades e tomadas de decisões.  

Corroborando com nossa comparação entre o Departamento de Programação e o 

coração humano, Walter Clark posiciona a pesquisa como um forte indicativo da saúde, 

ou seja, do bom funcionamento da emissora: 

Para mim pesquisa tinha muito a ver com pressão arterial, 

batimento do coração, eletrocardiograma, era um condicionante 

do meu trabalho. Eu precisava tomar o pulso da estação todo o 

dia, e a pesquisa era o meu instrumento [...] Tinha obsessão 

pelos índices de audiência, que valorizavam ou nãoos meus 

comerciais [...] Como os relatórios do Ibope não eram 

simultâneos como hoje ou mesmo diários, minha secretária 

ficava pendurada no telefone, todo final de tarde, extraindo os 

índices dos pesquisadores. (PRIOLLI, 1991, p. 240-241) 

O software Media Work Station, do Ibope, é a ferramenta de análise de audiência 

de TV utilizada para o levantamento de dados tais como: a audiência média das 

emissoras (audiência domiciliar e individual), o alcance do programa
57

, a participação 

de cada emissora sobre o total da audiência e o índice médio do total de aparelhos 

ligados no período de análise, entre outros. 

Em entrevista, concedida para esta pesquisa, Marcelo Caetano esclarece que o 

Planejamento e Pesquisa “dá suporte não só dos produtos da Record [...]; ele não olha 

só para dentro de casa, olha para tudo”, fazendo uso do terminal e softwares do Ibope, 

sem, no entanto, desenvolver investigações específicas, junto ao público. O diretor de 

programação diz que, pesquisas pontuais são encomendadas ao Ibope, para analisar o 

desempenho de novelas, por meio da técnica de Discussão em Grupo, como ocorreu 
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  A porcentagem de telespectadores que tiveram contato com determinado conteúdo por pelo menos 1 

minuto. 
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com CHAMAS DA VIDA e BELA, A FEIA. A ausência de pesquisas paralelas aos 

dados do Ibope, de acordo com ele, explica-se pelo fato de que, na TV Record: 

Não é cultura da casa. Grana tem, mas não é cultura, não é filosofia da 

casa e na maioria das vezes não se tem tempo para fazer. A gente quer 

estrear o Mion
58

 em março. Como é que dá tempo de fazer piloto, levar 

o piloto para Group Discussion... não dá tempo. [...] Como é que nós 

vamos programar o Mion? Nós vamos ver o piloto, vamos sentir o 

público, como é que é, quem gosta disso, vamos pegar os dados das 

faixas onde ele poderia entrar, quem é o público que está assistindo na 

segunda, na terça, na quarta... Vamos juntar tudo isso, mais a 

experiência nossa [sic] e vamos programar. (MARCELO CAETANO) 

De acordo com a declaração dos executivos da TV Record, percebe-se que a 

emissora está voltada, unicamente, aos números apresentados pelo Ibope, numa postura 

que contradiz a tendência do mercado. A Rede Globo, principal concorrente da 

emissora, desde 1972, percebeu a necessidade de interpretar o volume de dados de 

audiência que o Ibope disponibilizava.  

Homero Icaza Sánchez foi diretor nacional de Análise e Pesquisas da Rede 

Globo, de 1972 a 1983. De acordo com o pesquisador, a Divisão de Análise e Pesquisa, 

da emissora carioca começou o trabalho realizando levantamentos estatísticos, mas  

a constatação do índice de audiência dos programas era 

insuficiente [...]. Constatávamos o óbvio, quando o importante 

não era trabalhar depois do fato, mas descobrir como prever o 

fato. Ou melhor, em lugar de examinar a audiência de um 

programa, procuraríamos prever esta audiência. (apud 

MACEDO; FALCÃO; ALMEIDA, 1988p. 47)  

Diante da escassez de informação que os dados de audiência forneciam sobre o 

telespectador, a Divisão de Análise e Pesquisa, dirigida por Sánchez, partiu à campo 

com o objetivo de compreender o comportamento da audiência: 

Decidimos montar uma estrutura de informação que permitisse 

um melhor conhecimento do telespectador. Fizemos então um 

grande levantamento nas cidades onde a Globo tinha estação de 

televisão, o que nos possibilitou entender profundamente as 

classes sócio-econômicas. Partimos de um critério [...] que leva 

em consideração a renda e a despesa familiar, o saldo e a 

aplicação do saldo [...]. Muitas vezes há uma grande defasagem 

entre o nível sócio-econômico e cultural, e por isso, inventamos 
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  Marcelo Caetano se refere à Marcos Mion , apresentador do programa LEGENDÁRIOS, que estreou 

no dia 10 de abril de 2010.  
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uma segunda pesquisa. A combinação dos resultados das duas 

pesquisas definiu o perfil dos telespectadores. (apud 

MACEDO; FALCÃO; ALMEIDA, 1988, p. 48)  

Embora distantes da premissa da concorrente, as análises de desempenho, 

desenvolvidas pelos 13 colaboradores do setor de Planejamento e Pesquisa da TV 

Record abastecem a Programação, a Diretoria Artística (por meio dos diretores dos 

programas de entretenimento), o Jornalismo e as demais praças da emissora com o Data 

Record, documento com os dados consolidados, do Ibope, com o desempenho da TV 

Record. A tabela a seguir descreve os cargos e suas atribuições: 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Gerente de Pesquisa Coordenar, organizar e controlar as atividades da 
área de planejamento e pesquisa, elaborar 
projetos de Pesquisas de Mercado e fazer a 
interface entre o departamento e as demais 
áreas da empresa. 

Coordenador de Pesquisa O coordenador responde pela área na ausência 
da gerência e no acompanhamento da rotina 
diária do departamento. É também responsável 
pelo atendimento às solicitações das áreas de 
Programação e Comunicação, bem como, pelo 
relacionamento com as praças. 

Analista de Pesquisa São responsáveis pelos relatórios de 
desempenho dos programas, bem como, por 
todos os trabalhos atualizações, evolutivos, 
informações complementares sobre os 
programas.  

Assistente de Pesquisa Trabalham em parceria com os analistas e os 
auxiliam na confecção dos trabalhos. 

Estagiário Auxiliam na confecção dos trabalhos 

Tabela 6: Cargos e Funções da Pesquisa e Planejamento 
Fonte: Departamento de Programação da TV Record (março/2011) 

Vale salientar que, o Planejamento e Pesquisa, não atende às demandas do 

Marketing da TV Record, uma vez que esta área dispõe de equipe própria, para 

abastecer o Departamento Comercial com informações para o mercado publicitário. A 

equipe de Marketing utiliza o mesmo banco de dados do Ibope, porém, com foco 

voltado para elaboração de Mídia Kits, defesa e planos de vendas.  
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2.3.5 Finalização de Roteiro  

É por meio deste setor, que o roteiro artístico é acrescido ao roteiro comercial. 

Pelo sistema TV+, a Opec libera o roteiro comercial, com a indicação dos espaços 

disponíveis, nos breaks, para o acréscimo de chamadas promocionais e vinhetas de 

reposição.  

A equipe de Finalização de Roteiro, da TV Record, é formada por profissionais 

graduados em Rádio e Televisão. O setor desenvolve mídias distintas, para cada um dos 

sinais: SAT e NET/SP. A roteirista que cuida do sinal NET/SP – transmitido na Grande 

São Paulo, através do canal aberto – faz as inserções locais e também as inserções 

NET
59

. O que é inserido no roteiro SP, é espelhado nas demais localidades do país. A 

roteirista do sinal SAT – voltado para a transmissão nacional da programação, para 

antenas parabólicas e o canal fechado SKY – deve cobrir os comerciais locais (SP), para 

que não vazem para as demais localidades do Brasil, fazendo uso de chamadas, calhaus 

e programetes produzidos para esta finalidade. 

Falaremos mais sobre este tema, essencial ao nosso objeto de estudo, no 

Capítulo IV. 

2.3.6 Chamadas, Criação Visual e Computação Gráfica 

É no Departamento de Programação que nascem as chamadas. As peças, com 

características publicitárias, são desenvolvidas pelo departamento de Chamadas e 

Criação Visual, por profissionais de comunicação
60

, com o intuito de autopromoção da 

emissora, divulgando sua grade de programação e ao mesmo tempo, consolidando sua 

imagem, junto ao público.  

A Computação Gráfica é responsável pela embalagem da emissora, isto é, 

elementos visuais (como vinhetas, artes, animações, aberturas, logos, tarjas entre outros) 
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  Rede Nacional. 
60

  Embora o profissional de chamada utilize linguagem publicitária em suas criações, a formação deste 

profissional não é obrigatoriamente a de publicitário. Além de publicitários, o departamento de 

chamadas da Rede Record é composto por radialistas e jornalistas. 
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desenvolvidos para impactar o público, e manter a atenção do telespectador. Os projetos 

são criados para atender diversas áreas da empresa, inclusive Chamadas e Criação 

Visual, com pesquisa e busca contínua de conceitos, que personalizem cada produto da 

emissora, dentro de uma linguagem visual de qualidade.  

Chamadas, Criação Visual e Computação Gráfica elaboram as peças 

promocionais da empresa, como descreveremos em maiores detalhes no Capítulo III.  

Enquanto os setores de Computação Gráfica, Chamadas e Criação Visual são 

imbuídos de desenvolverem empatia, entre a emissora e os telespectadores, Finalização 

de Roteiro e Coordenação de Exibição, representam a operacionalização da veiculação 

dos conteúdos. Já o Planejamento e Pesquisa, é o suporte do Departamento de 

Programação, oferecendo dados numéricos que, aliados às experiências anteriores dos 

executivos da TV Record, orientam as tomadas de decisão. Setores que, trabalham em 

conjunto, com o objetivo de estimularem e compreenderem a audiência da emissora. 

2.4 Audiência: a galinha dos ovos de ouro 

A televisão pode ser comparada a uma gôndola de supermercado, que vende 

produtos intangíveis como, novelas, telejornais, filmes e seriados, além de produtos 

tangíveis como biscoitos, carros e eletrodomésticos; opções para todos os gostos, 

classes sociais e faixas etárias, disponível vinte e quatro horas por dia, todos os dias da 

semana. Diante de tamanha oferta, oferecida via satélite, o tele-consumidor
61

 está 

exposto a uma infinidade de conteúdos, que ele seleciona e descarta, de acordo com o 

interesse do momento.  

Durante toda a década de 1970 e 1980, a TV Globo monopolizou os índices de 

audiências (PRIOLLI, 1991, p.10). Em 1979, por exemplo, registrou média anual de 

51,5% no horário nobre em São Paulo e, em 1987, 53,5% das residências paulistas 

estavam sintonizadas no canal. Já, em 1997, apenas 37% da média anual nacional era da 

TV Globo (LINDHBERG; SANTOS; POLACKE, 2011, p. 7) 
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  Este termo refere-se ao consumidor de produtos televisivos (ARONCHI, 2004, p.25). 
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No início dos anos 1990, a tecnologia e a abertura de mercado propiciaram a 

popularização do videocassete, das tevês por assinatura e do controle remoto. Paralelo 

ao crescimento de alternativas no mercado brasileiro, o efeito zapping
62

 surge como 

facilitador, na seleção de produtos emitidos pela vitrine televisiva. O poder de escolha 

chegou às mãos do telespectador e provocou uma revolução no modo de fazer e pensar 

os conteúdos para televisão: 

Pesquisas apontam que nos domicílios com controle remoto, 

são feitas 4,2 mudanças de canal a cada hora de audiência, cerca 

de uma a cada 14 minutos, enquanto que onde não tem, esta 

frequência cai para 3 vezes por hora. O efeito zapping preocupa 

cada vez mais as emissoras (...). Os programas precisam ser 

dinâmicos, com textos reduzidos e diversificados tornando 

possível ao telespectador ‘acompanhar’ o programa mesmo que 

ele ‘pule’ de emissora nos intervalos. (REIMÃO, 2006, p. 122) 

Ao mesmo tempo em que, as emissoras tentam prender os telespectadores com 

seus conteúdos, surge uma necessidade de conhecer o comportamento do público, de 

forma mais imediata do que antes. Neste contexto, o Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística, que em 1951, inicia o levantamento de audiência de TV em 

domicílios através de flagrante
63

, ganha posição de destaque. Criado em 13 de maio de 

1942, o Ibope está há 69 anos no mercado, e em 2011, atua em 14 países da América 

Latina – Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, México, 

Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela e nos EUA em Miami. A 

metodologia adotada pelo Instituto evoluiu ao longo do tempo e propiciou, cada vez 

mais, precisão e rapidez no envio dos dados: 

[...] até 1985 a maioria das pesquisas de audiência era realizada 

de porta em porta. Três anos depois, adotou-se o sistema real 

time, que transmitia dados via rádio, minuto a minuto, direto 

dos televisores. Daí em diante, os métodos foram se tornando 

cada vez mais precisos, registrando quem assiste a que e por 

quanto tempo, incluindo as mudanças de canal. (BRAUNE, 

RIXA, 2007, p. 296) 

Em 1991, o Ibope passa a liberar os primeiros relatórios de audiência domiciliar, 

para São Paulo e Rio de Janeiro, totalmente baseados em amostra peoplemeter, aparelho 
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  O termo zapear vem do termo em inglês “to zap” que significa “ir a algum lugar ou fazer algo 

rapidamente” (BRAUNE, RIXA, 2007, p.20). Refere-se ao ato de mudar de canal freneticamente.  
63

  O flagrante consiste na abordagem direta junto ao telespectador, perguntando sobre o canal 

sintonizado no momento da pesquisa.  
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de medição de audiência, instalado em domicílios de amostra da população, que 

representa o universo de telespectadores de cada mercado, cuja coleta é eletrônica e a 

tabulação, totalmente automatizada.  

Os dados possibilitavam a verificação da audiência, durante a exibição dos 

programas e, assumiram tamanha importância no mercado brasileiro, que mais uma vez 

transformaram o conceito de fazer televisão. Um conceito, genuinamente brasileiro, que 

permanece até os dias atuais: os programas ao vivo começaram a estruturar suas pautas 

de acordo com os índices do minuto a minuto, reduzindo ou esticando matérias, com o 

intuito de aumentar a média de audiência, enquanto os programas gravados analisavam 

o desempenho de suas atrações, de acordo com os resultados do Ibope. O sistema 

minuto a minuto foi desenvolvido e aplicado, unicamente pelo mercado brasileiro, 

tamanha a importância que é atribuída aos índices do Ibope no país. 

A medição de audiência passou por um processo evolutivo, dos anos noventa até 

os dias atuais. O Ibope desenvolveu tecnologias próprias e um mecanismo sofisticado e 

exclusivamente brasileiro para coletar o comportamento do telespectador. À medida 

que, as diversas localidades do país, adquiriram interesse comercial em mapear o 

consumidor de sua praça, aumentaram a demanda do Ibope. Hoje, a amostra nacional 

conta com 14 mercados
64

, com coleta realizada totalmente via peoplemeter.  

O aparelho peoplemeter é instalado, nos domicílios, após um processo 

complexo. Baseando-se nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

IBGE, o Ibope faz a atualização anual, dos levantamentos sócio-econômicos das regiões 

e, após a seleção das possíveis amostras, realiza de 12 a 14 mil entrevistas para compor 

o painel operacional. Uma vez estipulada a amostra, o equipamento DIB-4 é 

posicionado
65

; o Ibope oferece um treinamento, para todos os moradores, com o 

objetivo de diminuir erros que prejudiquem a identificação do comportamento da 

audiência, e passa a fazer o acompanhamento, desses indivíduos e domicílios, pelo 

período de até quatro anos, podendo ser interrompido, a qualquer momento, por uma 

das partes envolvidas.Os participantes da amostra não recebem remuneração, mas, em 
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  São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Distrito Federal, Curitiba, Salvador, Recife , 

Florianópolis, Fortaleza, Vitória, Campinas, Belém e Goiânia.  
65

  Nas praças que usam a metodologia manual, os cadernos são distribuídos após o mesmo processo de 

seleção da amostra.  
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troca da participação, são oferecidos incentivos como brinquedo para as crianças, 

cartões em datas comemorativas, entre outros.  

O DIB-4 pode fazer o monitoramento de até quatro televisores, por residência, 

sendo que, cada morador está associado a um número do controle remoto do 

peoplemeter, e deve pressionar seu número correspondente, sempre que começar ou 

parar de assistir a tevê. A individualização de cada morador do domicílio aferido, 

permite a identificação não apenas da sintonia do telespectador diante dos diferentes 

canais, mas propicia também o mapeamento do perfil sócio-econômico e faixa etária da 

audiência. Neste método, a aferição é precisa, porque independe da memória do 

entrevistado, no entanto, depende da colaboração efetiva, de todos os moradores, para 

validar os dados. O modelo DIB 4 está em processo de substituição. O Ibope pretende 

implantar até o final 2011 o modelo DIB 6, que permitirá a mensuração da audiência 

das novas mídias (celular e internet) e até de programas gravados. 

A primeira informação que chega para a emissora é o real time, os dados de 

audiência dos domicílios que conseguiram transmitir a informação no minuto seguinte à 

sua aferição; são os denominados dados prévios. Desde 2009, os dados do peoplemeter 

são transmitidos via telefonia celular. A figura 2 mostra a visualização do minuto a 

minuto no Terminal do Cliente
66

, o denominado TC: 

                                                           
66

  Cada ponto para visualização do minuto a minuto pela emissora é cobrado pelo Ibope. Por isso, dentro 

da emissora, o acesso é extremamente restrito. 
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Ilustração 10: Dados Prévios do Ibope.  

Fonte: Ibope Mídia, disponibilizado pelo setor de Planejamento e Pesquisa da TV Record 

A tela do Terminal do Cliente paralisa a publicação de resultado, no minuto a 

minuto, sempre que a base da amostra estiver abaixo de 450 lares, na Grande São Paulo, 

e 270, no Grande Rio de Janeiro. Isto porque, esses números, equivalem a 60% da 

amostra, o que não representa o universo de forma fidedigna. Essa falha (entre outras 

não publicadas no Terminal) é registrada e enviada diretamente para o Telepanel, 

software que processa a informação, coletada em tempo real, e gera o dado no formato 

final, utilizado pelo cliente.  

Seis horas depois do primeiro registro de audiência, o domicílio ainda envia 

informações do período que esteve com falha de transmissão. Para assegurar uma 

melhor qualidade na informação de sintonia, são realizados o processamento e o 

controle de qualidade dos dados, que apontam eventuais inconsistências nas 

informações, seja de ordem cadastral, técnica ou a participação deficiente dos 

colaboradores.  

Os dados coletados
67

 passam pelo processo de validação. Os dados são 

verificados, podendo ser aceitos (quando a informação é mantida na base de cálculo), 
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  Nas praças que usam a metodologia manual, os cadernos são coletados e é feita a leitura dos dados. 
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rejeitados (quando a infcormação é excluída – parcial ou totalmente – da base de cálculo 

de sintonia) ou propagados (quando os minutos de falhas são reconstituídos a partir de 

dados dos minutos anteriores e posteriores a falha; a informação inválida é trocada por 

uma válida). Dessa forma, domicílios que apresentaram falhas prolongadas de 

transmissão, são descartados da amostra. Porém, os domicílios que tiveram falhas 

curtas, passam pelo critério de propagação.  

Os pontos de audiência são calculados dentro do potencial da amostra, baseados 

no total da população que tem aparelhos de TV. Já o share traduz a participação de uma 

emissora (ou de um programa), indicando a fatia correspondente, dentro do total de 

domicílios com televisores ligados. 

O share é dividido em duas medições. O Total de Ligados indica o índice da 

emissora, dentro da amostra de aparelhos ligados, mesmo que estejam consumindo 

outras mídias, como DVD ou videogames. O Ligados Especiais, por sua vez, é o índice 

que exclui as demais mídia, e leva em conta apenas os canais abertos, sintonizados no 

minuto a minuto. No entanto, os dados do share Ligados Especiais são usados, 

preferencialmente, pelo Departamento Comercial, como argumento de venda diante das 

agências, enquanto o Total de Ligados é usado pela Programação, para identificar o 

desempenho dos programas. 

Após a edição e validação das informações, a audiência oficial é divulgada como 

Dados Consolidados. São essas informações que norteiam o mercado televisivo. 

Quando questionado sobre, quais os parâmetros utilizados para a definição de horários, 

produtos e estratégias da TV Record, o diretor de programação foi enfático: 

Muitos parâmetros. Principalmente resultado de audiência. 

Nossa guerra aqui é audiência. A gente mescla esses resultados 

com experiências passadas e com pesquisa de números [...]. 

Índice, share, número. A gente tem olhado muito para perfil, 

quem está assistindo o quê, em qual horário..., mas o número é 

o nosso foco. (CAETANO, 2010) 

Mais uma vez, fica evidente que a preocupação da TV Record com os índices 

numéricos, fornecidos pelo Ibope, após a exibição dos programas, suplanta o interesse 

de um maior aprofundamento com relação ao público da emissora, impossibilitando a 

antecipação dos dados e dos gostos dos telespectadores. De acordo com José Bonifácio 
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de Oliveira, o Boni, “a televisão deve andar sempre um passo à frente do público” 

(PEREIRA JUNIOR, 2005, p.7), e apenas com a realização de pesquisas de audiência e 

recepção é possível atingir este objetivo. Homero Scaza Sánchez, diretor nacional de 

Análise e Pesquisa, da Rede Globo, de 1972 até 1983, enfatiza a importância de 

conhecer a expectativa do público e que, para tanto, a equipe precisava saber o que o 

telespectador esperava da televisão. Segundo ele:  

Na realidade, todo erro de análise e de estudo de audiência no 

Brasil baseava-se no fato de que o telespectador era um 

autômato. Na verdade, ele é um ser humano, com toda sua carga 

emotiva e cultural, que acredita que a televisão deve lhe prestar 

um serviço de entretenimento, de cultura e de informação [...]. 

Aprendi desde o primeiro momento, que só através da análise 

de comportamento da mulher e do homem brasileiro 

poderíamos assessorar bem a programação da TV Globo. (apud 

MACEDO; FALCÃO; ALMEIDA, 1988, p. 52-53) 

De acordo com a ótica de Homero Sánchez, basear-se unicamente nos índices de 

audiência é uma forma errônea, e insuficiente, de utilizar os dados de pesquisa. No 

entanto, a medição do peoplemeter é a forma mais usada pela TV Record, para 

compreender o comportamento do público. Nos mercados que compõem o Painel 

Nacional de Televisão (PNT), a amostra de aparelhos instalados nos domicílios, é 

representativa de audiência de cada praça da emissora.   

A Grande São Paulo possui o maior número de aparelhos em domicílios, por ser 

o maior índice populacional do Brasil, cerca de 18 milhões de pessoas. A pesquisa 

regular de audiência do Ibope, conta com 760 aparelhos na Grande São Paulo, 460 na 

Grande Rio de Janeiro, 330 na Grande Belo Horizonte, 330 Porto Alegre, 270 no 

Distrito Federal, 270 em Curitiba, 250 em Salvador, 250 em Recife, 240 em 

Florianópolis, 220 em Fortaleza, 170 em Campinas, 150 em Goiânia, 150 em Belém e 

150 em Vitória, como mostra a figura a seguir: 
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Ilustração 11: Painel Nacional de Televisão. Fonte: Ibope Fonte: Ibopev 

O Painel Nacional de Televisão totaliza 4.000 amostras com o aparelho instalado 

em domicílios de famílias fixas. O IBOPE estima que, até o segundo semestre de 2011, 

Manaus e Baixada Santista também estarão inclusas no Painel Nacional de Televisão, 

aumentando a amostra para 4.390.  

A coleta dos dados é feita em cada praça, localmente, mas eles são processados 

na central do Ibope em São Paulo. As praças São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 

Belo Horizonte, Distrito Federal, Curitiba e Recife recebem os dados em real time. A 

mensuração da audiência, em Vitória, Campinas, Belém e Goiânia, por sua vez, é feita 

por meio de coleta bi-semanal. Neste processo, os dados são relativos à média das duas 

últimas semanas. Longe da precisão do real time, esta metodologia dá os resultados 

cumulativos, e não permite que se tenham dados exatos de estreias e finais.  

Outras 140 praças fazem a mensuração da audiência, através do método de 

caderno. Nele o telespectador registra os programas e os horários assistidos, ao longo de 

uma semana. Embora esta seja uma maneira de mapear o comportamento do público, 

também não apresenta precisão. A pesquisa depende, demasiadamente, da memória e da 

disponibilidade da amostra.  

A audiência é constituída de volume e de tempo, isto é, alcance e permanência. 

É preciso que o telespectador permaneça, ao menos um minuto, sintonizado no canal 

CAM 170 

CTA 270 

GOI 150 

BHZ 330 

DFE 270 

POA 330 

FLO 240 

 GRJ 460 
GSP 760 

GVI 150 

SAL 250 

REC 250 

FOR 220 

BEL - 150 
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para que o acparelho registre a sintonia. O objetivo da emissora de televisão é aumentar 

a permanência do público no seu canal, para aumentar a audiência.  

Para o meio publicitário, a audiência considerada válida, engloba os horários das 

07:00h à 00:00h. Porém, o horário mais importante é o que reúne o maior número de 

telespectadores diante dos aparelhos televisivos, o chamado prime time. Marcelo 

Caetano afirma que, na TV Record, “o prime time é a maior preocupação”: 

No original, prime time, é uma expressão usada na TV norte-

americana que significa algo como “horário de primeira 

qualidade”. É compreendido entre as 19 e as 22 horas, sendo 

que cada segundo de comercial veiculado nesse período custa 

mais caro. No Brasil, o jornalista e apresentador Hilton Gomes 

batizou essa faixa de “horário nobre” no final da década de 50. 

[...] A primeira medição, feita em 1954, calculou que 16% dos 

televisores estavam ligados às 18h. Uma hora depois, a 

porcentagem triplicou e, às 21h, esse número subiu para 67,7%. 

Notou-se aí que a noite trazia não só os pais de família de volta 

ao lar como também reunia mais expectadores diante da ainda 

misteriosa caixinha. (BRAUNE, RIXA, 2007, p. 296) 

O horário do prime time, no entanto, tem apresentado alterações diante das 

mudanças comportamentais dos telespectadores. A influência do trânsito, a ampliação 

do horário comercial e os demais compromissos, que marcam as rotinas das grandes 

cidades, contribuíram para que a concentração de telespectadores frente à TV fosse 

adiada, empurrando, paulatinamente, o horário nobre para até as 23h. Ao mesmo tempo, 

o prime time da região sudeste, não equivale ao das regiões norte e nordeste do Brasil, 

como salienta a reportagem da Revista Veja
68

:  

No chamado horário nobre, que se estende das 18 às 23 horas, 

há mais gente diante da TV do que em qualquer outro momento 

do dia – e a audiência é atraída pelas produções nacionais das 

grandes redes. Pois bem: a programação local tem seu próprio 

horário nobre. Numa tradição que remonta à era cenozóica da 

TV, suas principais atrações se concentram no período que vai 

do meio-dia às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira. Em capitais 

como Macapá e Teresina, além de um bom número de cidades 

do interior, o porcentual de televisores ligados durante esse 

horário nobre regional fica em torno dos 60% – um índice tão 

elevado quanto o noturno. (Edição 2124, 05 de agosto de 2009) 

                                                           
68

  Disponível em: http://veja.abril.com.br/050809/como-brasil-ve-televisao-p-144.shtml. Acesso em 09 

de abril de 2011. 
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Audiência – independente da realidade de cada praça brasileira – representa o 

desempenho da emissora e equivale ao consumo mercadológico. Quanto maior a 

audiência, maior a visibilidade da emissora de televisão. O departamento de 

programação tem a função de desenvolver a grade da emissora, com foco no 

desempenho de audiência, como esclarece Walter Clark: 

Montar uma programação nada mais é do que articular vários 

elementos para atingir um mesmo fim: o crescimento geral da 

audiência da emissora. É dar uma coerência aos diversos 

programas, ordená-los de modo que a audiência se transfigura 

de um para o outro. Isso, atendendo à heterogeneidade do 

público, às suas múltiplas expectativas. (PRIOLLI, p. 88) 

Neste contexto, de articulação das atrações com vistas à audiência, as chamadas 

promocionais são preponderantes. São elas que auxiliam no processo de integração 

entre a emissora e o telespectador, divulgando os programas e despertando o interesse 

do público, para aumentar os índices medidos pelo Ibope.  

Por meio do conteúdo da programação, as emissoras conquistam telespectadores, 

os índices dessa audiência, por sua vez, atraem os patrocinadores para veicularem seus 

anúncios durante os intervalos, e é a renda dos anunciantes que propicia a produção de 

novos conteúdos. Este é o ciclo que movimenta a linha de produção da indústria 

televisiva em busca de lucros.  

2.5. O Composto de Marketing da Fábrica de programas 

As instituições de comunicação se organizam e se consolidam, em nossa 

economia de mercado, segundo o modelo americano, como empresas comerciais 

(LIMA, 2001, p. 33). Indústrias de informação, as maiores redes de televisão do mundo, 

são verdadeiras fábricas de programas, de todos os gêneros e formatos, que procuram 

entreter um exército de telespectadores e tele-consumidores no mundo todo 

(ARONCHI, 2004, p.25). 

A televisão, enquanto fábrica de programas, faz valer os conceitos do composto 

de marketing para seus produtos intangíveis, de maneira semelhante às indústrias de 
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bens de consumo. Na emissora de televisão, também é possível identificar os 4P – 

produto, preço, ponto de venda e promoção – que englobam o mix de marketing. 

2.5.1 Produto  

Produtos podem ser definidos como “o objeto principal das relações de troca que 

podem ser oferecidos, num mercado para pessoas físicas ou jurídicas, visando 

proporcionar satisfação a quem os adquire ou consome” (LAS CASAS, 2004, p. 164). 

Sobre esta perspectiva, os programas televisivos – gravados ou ao vivo – são produtos 

da cultura de massa, exibidos diariamente pela emissora. Os produtos são divididos em 

gêneros, e tanto podem ser idealizados, desenvolvidos e produzidos pela própria 

emissora de televisão, quanto podem ser comprados de distribuidoras (como as séries e 

filmes) ou de produtoras independentes. 

Os programas produzidos internamente possuem uma equipe de produção 

própria (conduzida por um diretor de programa e supervisionada pelo diretor artístico), 

aonde são concebidos os quadros, o texto dos apresentadores, os convidados, as pautas e 

onde são viabilizadas as gravações e a edição dos conteúdos. Após o processo, que 

engloba da pré à pós-produção, os programas ficam prontos para o consumo, ou seja, 

para a exibição.  

A implantação do sinal digital no Brasil implicou na transmissão do sinal em alta 

definição. Mas na complexidade da proposta da TV Digital, também estão inclusas a 

interatividade e a multiplicidade de plataformas, como o novo foco na emissão de 

conteúdos. Acompanhando esta tendência, a TV Record possui a Record Móbile, que 

oferece ao telespectador, a oportunidade de receber as principais notícias da 

programação da emissora, no seu celular. Para participar é preciso escolher o produto, 

do qual deseja receber notícias, e enviar a palavra correspondente via SMS. Por 

exemplo, para receber as notícias e curiosidades sobre o Domingo Espetacular, é preciso 

enviar a palavra “DE”, para o número 77000. O Clube de Assinaturas da Record Mobile 

está disponível para clientes das operadoras Vivo, Claro, Tim e OI, com o custo de R$ 

0,31 + Tributos por mensagem, ou através de inscrição pela internet. 
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O Clube de Conteúdos Record é outro serviço da Record Mobile, que 

disponibiliza ao telespectador, fotos, músicas, cenas de novelas, notícias, shows e 

vídeos veiculados durante a programação. Para participar, o telespectador deve enviar 

um SMS com a palavra RECORD para o número 77 007 e escolher o conteúdo 

desejado.  

Existem outros produtos gerados pela TV Record. A Record Entretenimento, por 

exemplo, surgiu em 2003 para gerir diferentes frentes de negócios e plataformas, tais 

como desenvolvimento de produções e co-produções voltadas para cinema e teatro, 

produção de conteúdo para novas mídias, promoção de eventos, shows, eventos 

esportivos e licenciamento de marcas. O trabalho reúne as áreas de merchandising, 

marketing e assessoria de imprensa, para realizar ações cooperadas de divulgação dos 

produtos licenciados – marcas televisivas de propriedade da emissora, personalidades 

do meio artístico e marcas internacionais voltadas ao público infantil, juvenil e adulto.  

O processo de produção e idealização de todo produto televisivo, visa a boa 

colocação no mercado, gerando credibilidade, prestígio e lucro – calculado por meio de 

audiência.No caso da TV Record, além desses, existe também outro objetivo, em parte 

de sua programação. A madrugada da emissora é voltada para a veiculação dos 

programas religiosos, produzidos pela Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD. A 

venda
69

 desta faixa horária, para os produtos da igreja – cuja exibição não tem 

compromisso com a audiência – garante à TV Record, recursos financeiros para o 

investimento nos demais produtos da casa.  

A Igreja Universal do Reino de Deus está diretamente associada à TV Record, 

devido o presidente da ordem religiosa, Edir Macedo, ser também o principal acionista 

do grupo televisivo. O investimento da programação evangélica, nas madrugadas da 

emissora, já gerou polêmica. Em 2009, o jornal Folha de São Paulo publicou que, a 

pedido do Ministério Público de São Paulo, a Justiça abriu ação criminal contra Edir 

Macedo e outros nove integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus, sob a acusação 

de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.  
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  Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u607881.shtml. Acesso em 13 de maio 

de 2011.  
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A investigação mostrava que, somando transferências atípicas e depósitos 

bancários feitos por pessoas ligadas à Universal, o volume financeiro da igreja, de 

março de 2001 a março de 2008, foi de 8 bilhões de reais, segundo informações do 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão do Ministério da Fazenda. A 

movimentação suspeita da Universal, somou 4 bilhões de reais, de 2003 a 2008. Na 

ocasião, os advogados da Igreja Universal do Reino de Deus, negaram irregularidades. 

Paralelo à polêmica, existe um trabalho intenso, por parte do departamento comercial
70

, 

em mostrar ao mercado e aos telespectadores, que a Igreja Universal do Reino de Deus 

é somente um dos anunciantes da casa e não, a proprietária do canal de TV. Para tanto, a 

TV Record não associa a programação evangélica com os demais conteúdos, não 

inserindo a marca d’água da emissora durante a exibição dos programas – exceto no 

Fala que eu te escuto
71

, programa de cunho jornalístico, que faz uso de imagens da 

programação da TV Record.  

Para a programação que compõe a faixa das sete da manhã à meia-noite, a TV 

Record dispõe de um comitê, que discute e define conjuntamente, tanto a parte artística, 

quanto o posicionamento de cada produto. Esse posicionamento, baseado em resultados 

de audiência, está sujeito a mudanças: 

Quando O TUDO É POSSÍVEL estreou com a Ana Hickmann, 

estreou muito bem. Quando a Eliana estreou no SBT, o 

programa perdeu fôlego e ela cresceu muito. A gente se 

assustou um pouco e tiramos a Ana Hickmann da briga com a 

Eliana e colocamos um filme. O efeito foi devastador porque a 

Eliana continuou crescendo e o filme não deu. Quando 

voltamos a Ana para bater com a Eliana – que e o mesmo 

público – fomos dividindo a audiência e só agora, depois de 6 

meses, que a gente igualou a briga. Então, é o quê? Aqui é 

tentativa e acerto. A gente vai tateando muito. É muito em cima 

de experiências já vividas e de números. (CAETANO, 2000) 

A disposição dos produtos, na grade de programação da TV Record, é balizada 

em tentativas e erros, demonstrando que a emissora está disposta a cometer riscos, em 

prol da conquista de índices positivos. Marcelo Caetano alega o imperativo de mudar a 

grade, ao citar o exemplo da novela Bela, a feia, que estreou “oito e meia da noite. Oito 
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  Disponível em: http://kiminda.wordpress.com/2008/11/13/igreja-universal-e-rede-record-vao-separar/ 

Acesso em 13 de maio de 2011. 
71

  Exibido de segunda a sexta à uma e meia da manhã. 
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e meia da noite, ela estava agonizando. Nós vamos deixar o nosso produto agonizar? A 

Globo talvez possa. A gente não pode , a gente tem que mexer” (CAETANO, 2000).  

Esta predisposição em fazer as alterações necessárias, já proporcionou a inversão 

de horário entre duas novelas que já estavam no ar. Uma atitude arriscada, que fere o 

conceito de horizontalidade da programação e que pode fragilizar a imagem da 

emissora. Mas, na visão dos executivos da TV Record, essa ousadia na mudança da 

grade – que traduzimos como desrespeito ao telespectador e à noção de verticalidade e 

horizontalidade da programação – é apenas uma questão de oportunidade, como elucida 

Marcelo Caetano:  

Quando estreou A FAVORITA nós invertemos as novelas. 

Colocamos OS MUTANTES em cima de A FAVORITA. [...] A 

gente aqui, talvez diferente das outras emissoras, a gente fica 

muito ligado em oportunidade de programação. [...] Podia não 

ter dado [certo]... só que a gente tinha uma novela que dava 

muita audiência. A Globo começando com uma novela nova,.. 

Então, a gente acreditava, em cima das nossas experiências 

anteriores, olhando para os números anteriores, de que a gente 

tinha grandes chances. E deu certo. CÂMERA RECORD é 

outro exemplo. Foi uma oportunidade de programação. A 

Globo anunciou as férias do GLOBO REPÓRTER às sextas-

feiras. Então, a gente anunciou. “Sexta-feira é o grande dia da 

reportagem e você não vai ficar sem suas reportagens. Assista o 

CÂMERA RECORD”. Então, a Globo deixou um buraco e a 

gente entrou. Isso foi uma oportunidade. E o programa tá aí há 

2 anos. (CAETANO, 2000) 

A aposta na oportunidade, que se refere o diretor de programação da TV Record, 

demonstra que as decisões na emissora são baseadas na intuição, e não em dados 

concretos, diante de pesquisas de audiência. No caso do mercado de consumo, existem 

passos a serem seguidos, no lançamento ou relançamento de novos produtos, conforme 

a descrição da Tabela 7: 
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ETAPA DESCRIÇÃO 

Obtenção de ideias Vários profissionais poderão se reunir com este 
propósito (comitês) 

Seleção As melhores ideias são selecionadas de acordo 
com as possibilidades da empresa 

Planejamento do projeto Modelos, protótipos, planejamento e viabilidade 
mercadológica são elaborados 

Desenvolvimento do Produto Qualidade, embalagem, marca e demais decisões 
relativas ao produto são determinadas 

Teste de Marketing Neste caso o produto é comercializado em 
pequena escala 

Comercialização O produto é comercializado em escalas maiores 

Tabela 7: Etapas para lançamento de novos produtos.  
Fonte: LAS CASAS, 2004, p. 180 

De acordo com as etapas descritas na tabela anterior, é possível notar que, o 

desenvolvimento e a colocação de produtos no mercado de bens de consumo, 

apresentam uma diferença contundente, se comparados à concepção dos produtos 

televisivos. 

As decisões, sobre os produtos da TV Record, partem de um comitê, onde são 

selecionadas as ideias e colocadas em prática. Enquanto a diretoria artística viabiliza a 

produção e gravação do piloto do programa, a diretoria de programação desenvolve os 

componentes do produto, e juntos, endossam a exibição de acordo com os números do 

Ibope e com a experiência das ações anteriores. Como visto no item, Planejamento e 

Pesquisa, a emissora não possui a cultura de realizar pesquisas de audiência, antes de 

colocar os produtos no ar. Os bens de consumo, por sua vez, passam por pré-testes bem 

definidos, cujo resultado pode alterar, completamente, alguma das etapas de 

desenvolvimento do produto, antes de serem disponibilizados no mercado. 

Pode-se afirmar, diante dessa comparação, que a TV Record não cumpre o 

preceito de Planejamento do Projeto, prescrito nas etapas de Marketing, apostando mais 

nas experiências, do que na pesquisa de audiência. Apesar deste ponto crucial de 

divergência, os demais conceitos de Marketing estão presentes nos componentes dos 

produtos televisivos, para criar empatia junto ao público e estimular o consumo. Assim, 

marca, embalagem, qualidade e ciclo de vida, fazem parte do cotidiano da TV Record. 
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2.5.2 Marca 

A marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho que serve para 

identificação dos produtos ou linha de produtos (LAS CASAS, 2004, p. 169). A marca, 

ou branding, é a identidade da empresa, onde a composição das cores, da textura, da 

fonte, da luz e dos demais elementos, reflete graficamente a filosofia e o caráter da 

empresa e de seus produtos.  

Cada uma das transformações, vivenciadas pela TV Record, se reflete em sua 

programação, tanto no que tange aos programas exibidos, como na imagem institucional 

difundida pela emissora. A associação da marca, com arrojo tecnológico e carisma junto 

ao telespectador, pode ser observada na evolução das logomarcas, adotadas ao longo 

dos anos, como visto no Capítulo I. 

Cada um dos programas da TV Record representa suas linhas de produtos, cada 

qual, com sua marca individual, desenvolvidas a partir de suas particularidades de 

gênero e enfoque, como mostra a figura abaixo: 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_vYSVC_BP-zY/Sd0UYiYz5bI/AAAAAAAADnY/3EBwBCTtojU/s400/logo.png&imgrefurl=http://noticias-rede-record.blogspot.com/2009/04/record-abre-inscricoes-para-idolos-2009.html&usg=__f99wgY-aBFDpPRXMV6h1IS9Vogs=&h=118&w=185&sz=35&hl=pt-BR&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=dLsDi8eFaOHZVM:&tbnh=65&tbnw=102&prev=/search?q=logo+do+programa+%C3%ADdolos+2009+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=HtvBTanPKIrZgAe01YXzBQ
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://audienciadatv.files.wordpress.com/2009/01/camera_record_logo.jpg?w=210&h=145&imgrefurl=http://audienciadatv.wordpress.com/2009/01/09/camera-record-volta-ao-xingu/&usg=__isialGWuWdWEpUryjfiFvtIF2lQ=&h=125&w=198&sz=7&hl=pt-BR&start=1&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=yqxKGXNBLB_e6M:&tbnh=66&tbnw=104&prev=/search?q=logo+do+programa+c%C3%A2mera+record+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=xdnBTY-4BYjWgQfQkcnuBQ
http://intranet.rederecord.com.br/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Forms/Todos os Itens.aspx?RootFolder=/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Logo Programas/DOMINGO ESPETACULAR&View={7B308937-CF57-406F-AF61-C875A6E0AA53}
http://intranet.rederecord.com.br/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Forms/Todos os Itens.aspx?RootFolder=/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Logo Programas/ESPORTE FANTASTICO&View={7B308937-CF57-406F-AF61-C875A6E0AA53}
http://1.bp.blogspot.com/_uQgRm8bFGHo/S7v_d3jQOII/AAAAAAAABo8/NorDnhFlK1M/s320/Aprendiz+Universit%C3%A1rio+2010+divulga+participantes.jpg
http://intranet.rederecord.com.br/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Forms/Todos os Itens.aspx?RootFolder=/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Logo Programas/HOJE EM DIA&View={7B308937-CF57-406F-AF61-C875A6E0AA53}
http://intranet.rederecord.com.br/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Forms/Todos os Itens.aspx?RootFolder=/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Logo Programas/O MELHOR DO BRASIL&View={7B308937-CF57-406F-AF61-C875A6E0AA53}
http://intranet.rederecord.com.br/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Forms/Todos os Itens.aspx?RootFolder=/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Logo Programas/TUDO %C3%89 POSS%C3%8DVEL&View={7B308937-CF57-406F-AF61-C875A6E0AA53}
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Ilustração 12: Logomarcas da linha de produtos da TV Record.  
Fonte: Acervo TV Record 

A TV Record é uma marca prestes a completar 58 anos
72

 de existência. A 

emissora realizou, em 2011, um estudo para a formulação de mais uma evolução da 

marca. As formas pontiagudas foram suprimidas, dando maior leveza estética à peça, 

tornado-a mais esférica e tridimensional. Embora, ainda sem data de estreia para o seu 

novo visual, a nova logomarca já circula na internet por meio dos sites de registros de 

marcas e patentes e pode ser observada na figura
73

 abaixo: 

 

Ilustração 13: Estudo de nova evolução da marca. 
 Fonte: Acervo TV Record 

Antes, no entanto, que a nova marca entre no ar, a atual gestão da TV Record, 

segue empenhada em associar a empresa com uma nova era de modernidade, firmando-

se competitiva perante a concorrência. 

2.5.3 Embalagem 

A televisão fabrica produtos intangíveis, de modo que, o público consumidor, 

não é capaz de tocá-lo nas prateleiras dos pontos de venda. No entanto, todo produto 

televisivo, necessita igualmente de embalagem, para imprimir o estilo próprio de cada 

programa e estabelecer conexão com o público. Embora não exista o contato tátil ou 

olfativo entre o produto e o público, resta aos profissionais de computação gráfica, 

                                                           
72

  A TV Record completará 58 anos no dia 27 de setembro de 2011. 
73

  Disponível em 

http://www.google.com.br/search?um=1&hl=pt-

BR&biw=1004&bih=610&site=search&tbm=isch&sa=1&q=novo+logo+da+record&oq=novo+logo+

da+record&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=150169l151731l0l6l5l0l0l0l1l234l453l2-2. Acesso 

em 05 de maio de 2011. 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_oObDhSWzQVs/Sg-nxEH2vzI/AAAAAAAADAI/9iYmD0Ocuhc/s320/logo+record+50por1+TSN.JPG&imgrefurl=http://multigolb.wordpress.com/tag/rede-record/&usg=__NQf5oySHvjRaTToqJIp5kplxRHo=&h=156&w=239&sz=6&hl=pt-BR&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rfYc3ZybpmiK2M:&tbnh=71&tbnw=109&prev=/search?q=logo+do+50+por+1+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=YNfBTfSYG8LUgQfYnaH8BQ
http://intranet.rederecord.com.br/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Forms/Todos os Itens.aspx?RootFolder=/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Logo Programas/LEGEND%C3%81RIOS&View={7B308937-CF57-406F-AF61-C875A6E0AA53}
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-h37NJ-z0CMk/TZiv379h2fI/AAAAAAAAJVg/sx8rBKSuAEM/s1600/nova_marca_logomarca_record_logotipo_.jpg&imgrefurl=http://record-plus.blogspot.com/2011_04_01_archive.html&usg=__cGiLLY02Y6kArk9ssiSAaDFJOP8=&h=354&w=354&sz=16&hl=pt-BR&start=56&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=NejdiN4cRytwVM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/search?q=logo+do+programa+show+de+humor+na+record&start=40&um=1&hl=pt-BR&sa=N&ndsp=20&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=S9nBTfiVDofZgAfm7bzqBQ
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trabalhar com a visão e a audição, como recursos sinestésicos para identificação do 

produto com o telespectador. E para tanto, usam a criatividade para informar sobre o 

programa, e ao mesmo tempo, surpreender a audiência.  

Na TV Record, o setor responsável, tanto pela marca, quanto pela embalagem 

dos produtos é a Computação Gráfica. Como vimos, a Computação Gráfica é 

subordinada à Diretoria de Programação e produz vinhetas, tarjas, animações, gráficos, 

aberturas de programas e outras peças, atendendo não apenas aos programas, mas 

também ao Jornalismo, Marketing, Chamadas e produções institucionais. 

2.5.4 Qualidade 

Este é outro aspecto fundamental para o Marketing. A satisfação derivada dos 

produtos será contraída em grande parte devido ao seu desempenho (LAS CASAS, 

2004, p. 174). Como produtos audiovisuais, os programas televisivos necessitam utilizar 

de todos os recursos técnicos, para conquistar a satisfação dos clientes. Satisfação 

traduzida em desempenho de audiência. 

Nos anos 70, a Rede Globo fez uso da tecnologia vigente para construir sua 

hegemonia baseada no padrão globo de qualidade: 

O principal efeito da cor foi a consolidação do Padrão Globo de 

Qualidade. Ela tornava lindo o que já era bonito. Dava uma 

plasticidade espantosa mesmo aos programas mais chatos, mais 

convencionais. Era, em si, um atrativo para o telespectador. Por 

isso, é perfeitamente compreensível que a preocupação com o 

apuro na qualidade dos programas, que o Boni já vinha 

incutindo na equipe há tempos, se transformasse em um dogma 

na Globo, no seu grande diferencial em relação às outras 

emissoras.A Globo não tinha mais dinheiro porque dava mais 

audiência, ela ampliava cada vez mais sua audiência justamente 

porque gastava muito dinheiro melhorando a programação, o 

acabamento de seus produtos. (CLARK, 1991, p. 239) 

O padrão globo de qualidade, portanto, está diretamente ligado à estética e a 

uniformidade técnica de suas produções. A posição assumida pela TV Record, em 

meados dos anos 2000, foi a de quebrar a hegemonia da Rede Globo, sua principal 

concorrente, através do investimento, em profissionais especializados, para o 

desenvolvimento dos diversos gêneros televisivos (novelas, telejornais e outros) com 
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qualidade técnica e operacional competitiva. Acreditava-se que, equiparando a 

qualidade dos produtos, o abismo entre as audiências tenderiam a desaparecer. A 

Record ainda adota esta filosofia e investe na estética (iluminação, cenografia, figurino, 

maquiagem, edição, computação gráfica e tecnologia digital), no conteúdo da 

programação (produção, roteiro, enfoque, temática, atrações, gêneros e formatos de 

programas) e no elenco (renome e carisma dos apresentadores, atores e jornalistas), 

buscando a aproximação com o padrão da Rede Globo, como parâmetro de qualidade. 

De acordo com a revista Veja, essa aproximação com o padrão estético da 

concorrente, foi uma sugestão do então recém-contratado diretor comercial Walter 

Zagari: 

A rede optou por fazer uma operação muito comum nas 

televisões de todo mundo. Decidiu-se “clonar” a programação 

da Globo e ter o famoso padrão de qualidade da emissora do 

Jardim Botânico como a meta a ser atingida. A Record adotou 

um conceito de programação semelhante ao da concorrente. 

Investiu pesado na criação de um telejornal com o objetivo de 

emular o Jornal Nacional [...]. Tirou sessenta jornalistas da 

Globo [...] e inflacionou o mercado de técnicos e operadores de 

câmera. Muitos deles receberam ofertas salariais três vezes 

superiores ao que ganhavam na Globo. (VEJA, edição 2029, 

ano 40, nº 40, p. 86) 

Enquanto muitos profissionais da área, e telespectadores, consideram este 

posicionamento como uma cópia da concorrente, os executivos da emissora de Edir 

Macedo vêem esta justaposição, como um aspecto positivo, mas negam se tratar de 

imitação. Quanto mais próximos da TV Globo, maior o indício da equiparação de 

qualidade, entre as duas emissoras, e maior a chance do telespectador optar pela sintonia 

da Record, com a certeza de estar recebendo produtos de atributos inquestionáveis: 

Quando nós tínhamos uma novela batendo com a Globo “ah, 

eles estão copiando a Globo”. Tem muita gente que fala “a 

Record copia a Globo”. “O Jornal da Record copia o Jornal 

Nacional”. A Globo, em minha opinião, é a emissora que tem 

mais qualidade. Quando você faz um produto de qualidade é 

inevitável que alguém fale assim “é muita qualidade; é Globo”, 

“isso aí tá com cara de Globo”. As nossas novelas tem cara de 

Globo , mas não à toa porque os artistas vieram da Globo, os 

profissionais também... Então não tem como não ser. E outra: se 

você vai fazer novela, vai contratar quem?O pessoal do SBT ou 

o pessoal da Globo? (CAETANO, 2010) 
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Essa conquista, no entanto, ainda é uma busca a ser trilhada pela TV Record. 

Apesar do salto na produção de suas novelas, que diminuiu a disparidade pungente que 

existia entre os produtos da Record, com relação à concorrência, ainda é evidente a 

diferença de resultados quando comparada à Rede Globo.  

A novela Morde & Assopra
74

, exibida de segunda a sábado às sete da noite na 

TV Globo, estreou no dia 21 de março de 2011, conquistando 31,7 pontos de audiência. 

Na mesma data, e em horário simultâneo, a TV Record estreou a novela adolescente 

Rebelde
75

, atingindo 8,8 pontos no Ibope
76

. Em uma semana de exibição, a novela 

global caiu para 19,9 de audiência, enquanto a dramaturgia concorrente, se manteve 

estável, com 9 pontos. Esses dados ilustram que, embora a TV Record esteja 

conquistando seu espaço junto ao telespectador, estabelecendo concorrência para as 

demais emissoras, a TV Globo, ainda que em queda, permanece líder.  

2.5.5 Ciclo de Vida 

Desde a introdução, até a retirada total do mercado, o produto passa por um 

processo de introdução, crescimento, maturidade e declínio. O ciclo de vida indica o 

período de vendas e lucros proporcionado pelo produto, sendo que no lançamento, as 

vendas tendem a ser menores, até que o produto conquiste o consumidor. O gráfico a 

seguir mostra o comportamento médio dos produtos, em cada uma das fases:  

                                                           
74

  Novela escrita por Walcyr Carrasco e com direção geral de Rogério Gomes. O elenco conta com 

Adriana Esteves, Marcos Pasquim, Vanessa Giácomo, Klebber Toledo, Cássia Kiss, Sérgio Marone, 

Carol Castro, Rodrigo Hilbert, Bárbara Paz, Nívea Stelmann, Paulo Vilhena, Marina Ruy Barbosa, 

Cissa Guimarães, Suzy Rêgo, Caio Blat, Klara Castanho, Ary Fontoura, Jandira Martini, Elizabeth 

Savalla, Mateus Solano e Flávia Alessandra nos papéis principais. 
75

  Produção brasileira da novela original da rede mexicana Televisa, com Chay Suede, Arthur Aguiar, 

Micael Borges, Melanie Fronckowiak, Lua Blanco e Sophia Abrahão.  
76

  Fonte: Ibope Media Workstation, base domiciliares. 
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Gráfico 4: Ciclo de vida dos produtos.  

Fonte: (LAS CASAS, 2004, p. 175) 

Em se tratando de produtos televisivos, o ciclo de vida pode ser bastante 

variável. Alguns programas foram introduzidos no mercado há anos e, continua em 

crescimento, como O Melhor do Brasil
77

. O programa game show O Preço Certo
78

, por 

exemplo, atingiu o declínio, cinco meses após sua introdução. E ainda há programas 

como, O Show do Tom
79

, que atingiu sua maturidade, mantendo-se estável diante da 

audiência.  

A adoção do conceito americano de temporada faz com que muitos programas 

da TV Record tenha um ciclo de vida bem delineado, com o período de introdução ao 

declínio, planejado estrategicamente. Este é o caso do reality show A Fazenda
80

, O 

Aprendiz
81

, Troca de Família
82

 e Ídolos
83

. A minissérie A História de Ester
84

, embora 

                                                           
77

  Programa de entretenimento exibido aos sábado, às cinco da tarde. Este programa era apresentado por 

Marcio Garcia e desde 2008, com a chegada de Rodrigo Faro, apresenta audiência crescente. De 

acordo o Ibope (dados domiciliares do mercado nacional), a audiência média do ano de 2005 foi 4,7 

pontos, em 2007 saltou para 7,5 pontos, Rodrigo Faro em 2008 aumentou a média para 8,2 e em 2010 

a audiência média foi de 10,6. A média parcial de audiência de 2011 (até o mês de abril) contabiliza 

11,6 pontos no Ibope.  
78

  Game show produzido em parceira com a empresa holandesa Frenabtle Media , com apresentação 

deJuan Alba e locução de Débora Santilli. Inicialmente, foi exibido de segunda à sexta às 14h15 e, 

posteriormente, às 16h15.  
79

  Humorístico apresentado por Tom Cavalcanti, e exibido às segundas, onze da noite. O programa 

estreou em 2004 e atingiu a média anual de 5,6 pontos de audiência, atingiu seu pico no ano e 2008 

com 10,2 pontos e apresenta média parcial de audiência em 2011 de 7,4 pontos. Este programa será 

exibido até dezembro de 2011. 
80

  A Fazenda é um reality show, baseado no programa criado originalmente na Suécia pela produtora 

Strix, nomeado The Farm. A primeira temporada estreou no dia 31 de maio de 2009, e contou com a 

apresentação do jornalista Britto Júnior. 
 

81
  O Aprendiz é um reality show, que usa o mesmo formato do programa americano The Apprentice, 

originalmente apresentado pelo empresário Donald Trump. Durante seis temporadas, entre 2004 e 

2009, o programa foi comandado pelo publicitário Roberto Justus, presidente do Grupo Newcomm. 

Com a saída de Justus para o SBT, a sétima temporada, em 2010, passou a ser comandada pelo 

empresário João Dória Júnior, presidente do grupo Dória Associados. 
82

  Troca de Família é um reality show, versão brasileira do Trading Spouses da Fox, onde duas mães 
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não estivesse inclusa no conceito de temporada, também foi um produto sazonal, com o 

número de capítulos previamente definido e com o ciclo de vida deliberado, do 

lançamento ao encerramento da campanha. Já as novelas são introduzidas com um 

tempo previsto para entrar em declínio, mas, como obra aberta, seu período de 

maturidade pode durar mais ou menos, de acordo com a aceitação do público. 

A média de vida dos produtos da TV Record, leva em conta os números do 

Ibope e a decisão do comitê artístico da emissora, seguindo, portanto, critérios pouco 

sistematizados. Sobre o tempo de tolerância que a emissora disponibiliza para testar 

seus produtos, Marcelo Caetano conclui que: “Depende. Não existe padrão ou norma.”  

 2.5.6 Preço  

Os custos de produção e manutenção da estrutura televisiva são liquidados pelos 

patrocinadores, seja através da inserção de merchandising ou selos na programação, seja 

pelos anúncios veiculados no intervalo comercial.  

Para definir o preço dos produtos e o valor da inserção comercial, o 

Departamento de Marketing da empresa analisa o ciclo de vida em cada programa. Para 

produtos de relançamento e/ou sustentação, que sejam do mesmo gênero e da mesma 

faixa horária, já definida na grade de programação, o preço atribuído é o mesmo do 

produto anterior. Ou seja, a nova novela das dez da noite, por exemplo, terá o mesmo 

preço da sua antecessora. No entanto, o lançamento de novos produtos que estão 

estreando na programação, exige que o Marketing execute o seguinte processo de 

atribuição de preços: é analisado o mercado televisivo do gênero que se pretende 

                                                                                                                                                                          

totalmente diferentes trocam de lugar por uma semana. O programa foi apresentado em 2009 pela atriz 

Ana Paula Tabalipa. Em março de 2010 foi exibido como quadro do programa Tudo é Possível, 

apresentado por Ana Hickmann. 
83

  Ídolos é um reality show, versão do formato britânico Idols, que consiste em revelar o novo ídolo 

musical do Brasil. A estreia ocorreu em 19 de agosto de 2008, com apresentação de Rodrigo Faro, e 

tendo Paula Lima, Luiz Calainho e Marco Camargo como jurados. 
84

  Minissérie baseada no livro bíblico de Ester, que estreou em 3 de março de 2010 às 23h00. História 

escrita por Vívian de Oliveira sob a direção geral de João Camargo e direção de Cesar Rodrigues. 

Tem como protagonistas Gabriela Durlo e Marcos Pitombo. Como antagonistas Paulo Gorgulho, 

Vanessa Gerbelli, Lana Rodes e Gabriel Gracindo. Ewerton de Castro, Letícia Colin e Paulo Nigro 

como co-protagonistas.  
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comercializar, o perfil do público, a cobertura domiciliar da praça, a tabela de preço da 

concorrência, o IPC (Índice Potencial de Consumo)
85

 e o CPP (Custo por Ponto). 

O profissional de mídia compra rentabilidade: pagar menos para atingir a mesma 

audiência. Ele busca os produtos que se encaixam com o target do anunciante e, uma 

vez que, não há verba para inserir em todos os locais disponíveis, o mídia analisa o CPP 

dos programas, para definir quais são os mais viáveis. O CPP é um balizador do 

mercado, para definir qual o programa mais rentável para o anunciante, levando em 

conta um target específico. De acordo com os dados estimados pelo 
86

 Ibope, na Grande 

São Paulo existem 5.986.373 domicílios com TV, cuja amostra representativa do total 

de indivíduos da população, é mensurada via 760 aparelhos peoplemeter. Cada ponto de 

audiência, na praça citada, corresponde a 59.860 domicílios. Para calcular o CPP dividi-

se o preço de 30 segundos, de um determinado programa, por sua audiência percentual.  

No caso de lançamentos, quando o produto ainda não está na grade de 

programação, usa-se uma estimativa de audiência para possibilitar o cálculo do CPP. 

Tomemos como exemplo, uma novela que possua 10 pontos de audiência e apresente o 

custo de R$ 15.700,00 por inserção. Seu CPP será de R$ 1.570,00, o que significa que, 

para atingir 59.860 domicílios, o anunciante deverá investir R$ 1.570,00. Assim, quanto 

maior a audiência de um programa, maior o seu CPP e, consequentemente maior o 

preço da inserção comercial.  

O preço de uma novela na TV Record, por exemplo, não pode ter o mesmo valor 

do que uma novela na Rede Globo, cujo público já está sedimentado e a audiência é 

elevada. O Marketing procura, então, os anunciantes deste mesmo gênero e oferece 

descontos que, no custo por ponto, passam a ser interessantes para impactar o mesmo 

perfil do público-alvo, com menor custo. 

                                                           
85

  O potencial de consumo de cada região do país é medida por este índice de cobertura geográfica, 

determinado pelo IBGE. Considerando que o potencial total do mercado nacional seja 100%, o IPC 

identifica quanto cada região representa deste todo. 
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2.5.7 Ponto de Venda:  

O ponto de venda da televisão é a própria mídia televisiva, que faz a distribuição 

do sinal via satélite, transmitindo a programação para diversas localidades do Brasil e 

do mundo.  

De acordo com o Atlas de Cobertura da TV Record, de 2009, a emissora é 

transmitida em canal aberto pela cabeça de rede, em sinal NET/SP, e transmitido via 

sinal SAT para as tevês por assinatura, por meio da SKY. Além disso, filiadas e 

afiliadas transmitem a programação, atingindo 93% dos municípios com aparelho de 

TV no Brasil, o que corresponde a 50 milhões de domicílios. São 175 milhões de 

telespectadores potenciais, numa cobertura de 96% do IPC através de 105 emissoras 

distribuídas pelo país. Cada uma das praças da Rede possui um peso diferente no Painel 

Nacional de Televisão, como demonstra a tabela abaixo: 

PRAÇAS* AMOSTRA DOMICÍLIOS  

COM TV 

TOTAL  

INDIVÍDUOS  

( 4+) 

PESO** 

DOMICÍLIOS 

(%) 

PESO 

INDIVÍDUOS 

(%) 

Grande São Paulo 
(SP) 
 

760 5.986.373 17.798.976 31,3 30,9 

Grande Rio de 
Janeiro (RJ) 

460 3.683.211 10.430.765 19,3 18,1 

Grande Belo 
Horizonte (MG) 

330 1.531.075 4.652.425 8,0 8,1 

Grande Salvador 
(BA) 

250 1.125.992 3.464.271 5,9 6,0 

Grande Recife (PE) 250 1.075.086 3.431.795 5,6 6,0 

Grande Porto 
Alegre (RS) 

330 965.975 2.685.925 5,0 4,7 

Grande Fortaleza 
(CE) 

220 958.734 3.230.440 5,0 5,6 

Grande Curitiba 
(PR) 

270 945.942 2.794.231 4,9 4,8 

Brasília (DF) 270 731.980 2.314.341 3,8 4,0 

Grande Goiânia 
(GO) 

150 591.158 1.864.331 3,1 3,2 
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Grande Belém 
(PA) 

150 511.188 1.810.960 2,7 3,1 

Grande Vitória 
(ES) 

150 454.701 1.440.055 2,4 2,5 

Campinas (SP) 170 320.214 987.115 1,7 1,7 

Grande 
Florianópolis (SC) 

240 248.848 738.779 1,3 1,3 

TOTAL PNT 4.000 19.130.477 57.664.409 100 100 

Tabela 8: Peso das praças no Painel Nacional de Televisão. Fonte: Ibope 
*Praças Regulares – 100% coleta Peoplemeter 

**O cálculo do peso das praças foi feito com base o Universo de cada uma delas reportado as 
estimativas populacionais de 2010 

Os fatores que influem no percentual de peso da praça é sua capacidade 

comercial e econômica, levando em conta, as estimativas populacionais de cada região. 

Assim, a TV Record computa a perspectiva comercial de cada uma das praças 

brasileiras, atribuindo importância a todas elas. Cada praça tem seu próprio desempenho 

e esses dados interferem no resultado geral. Segundo Vânia Ferreira, gerente de 

Planejamento e Pesquisa da TV Record, em palestra ministrada no 1º Encontro de Opec, 

Programação e Marketing, “o resultado do produto deve ser acompanhado em cada 

praça, para que sejam promovidas ações para aumentar a audiência local – pautas ou 

links locais, por exemplo, para estimular uma resposta da praça.” 

Walter Clark esclarece que em julho de 1969, a Rede Globo precisou fazer um 

esforço de expansão da Rede como recurso financeiro: 

Para pagar os custos de operação em rede, nós precisávamos 

fazer mais dinheiro, aumentando a tabela de publicidade. Mas, 

para fazer isso, não era uma questão de aumentar a audiência – 

porque já éramos líderes em São Paulo e no Rio de Janeiro – 

sempre considerando, evidentemente, a media dos índices 

obtidos entre 18:00h e 00:00h. A saída era ampliar a própria 

rede. Então, a operação em rede criou uma lógica própria, um 

moto-contínuo. Operar em rede implicava expandir a rede. 

(CLARK, 1991, p. 212) 

A expansão em Rede é, portanto, uma necessidade comercial. No século XXI, 

quando as emissoras brasileiras detém uma cobertura nacional, bastante significativa, o 

mercado se volta para a expansão do sinal, para além das fronteiras brasileiras.  
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A Record Internacional está presente em cerca de 150 países, entre Ásia, Europa, 

África e América do Norte, com sinal disponível para mais de 104 milhões de pessoas. 

O sinal é transmitido em cinco canais, com programações distintas: Estados Unidos, 

Japão, Europa, África e Europa News. A programação de cada um dos canais possui 

grade diferenciada da Record Brasil, uma vez que, nem todos os conteúdos exibidos 

estão liberados para a exibição fora do território nacional. Filmes, séries e alguns 

direitos de reality shows (como A FAZENDA, ÍDOLOS e APRENDIZ). 

Além de levar os programas que são exibidos no Brasil, o público da TV 

Record, na Europa, África e Ásia, também acompanha programas produzidos 

localmente. Via Satélite ou através de provedoras de canais a cabo, a TV Record, no 

Reino Unido, é o único canal em Língua Portuguesa, disponível no pacote básico da 

Sky.  

A cobertura africana via satélite, abrange todos os países e conta com produções 

locais. Em Moçambique, a TV Miramar - filial da TV Record, possui 10 emissoras 

cobrindo todo o território moçambicano, e conta com diversos programas locais de 

sucesso. Já na Ásia a cobertura atinge Japão, China, Coréia, Índia, Austrália, Nova 

Zelândia e todo o sudoeste do continente.  

Para a TV Record, transmitir para tantos países, além do Brasil, não tem 

objetivos meramente comerciais. Outras necessidades impelem o crescimento da 

abrangência do sinal, como o fortalecimento da marca em países onde a principal 

concorrente está presente (e em outros que ela ainda não se instalou). Além disso, a 

Record Internacional foi implantada em regiões que representam um foco evangelizador 

da Igreja Universal do Reino de Deus. 

2.5.8 Promoção 

O composto de marketing conta ainda com a promoção, para divulgar os 

produtos, estimular o consumidor e aquecer as vendas, que neste caso implica, tanto em 

vender espaço comercial, quanto aumentar e sustentar a audiência.  

Paralelamente ao consumo do público, os produtos televisivos também precisam 

ser consumidos pelo mercado publicitário. Neste caso, a audiência dos produtos influi 
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na decisão das agências em investir a verba dos clientes, para patrocinar a programação 

das emissoras.  

Os produtos são similares entre os canais comerciais, e ainda que apresentem 

diferenciais significativos, os anunciantes não estão dispostos a pagar mais por eles.E 

talvez, nem mesmo o público esteja disposto a migrar de sua emissora habitual, para 

consumir um produto semelhante, numa emissora diferente. Para resolver este impasse, 

o Departamento de Marketing realiza um trabalho que aborda duas vertentes 

concomitantes para agregar valor aos seus produtos e serviços: de um lado o anunciante, 

de outro o telespectador. 

Parte da promoção é realizada por meio de ações do Departamento de 

Marketing, com o intuito de divulgar as características e benefícios dos produtos junto 

ao público, para estimular a audiência do telespectador. Para tanto, são imbuídos de 

desenvolver anúncios institucionais, e de oportunidades, em revistas, jornais e outras 

mídias, com a ajuda da agência publicitária Babel, administradora da conta da emissora. 

Outra parte é realizada junto às agências, a fim de aquecer a venda de espaço comercial. 

O Marketing é responsável pela construção e gerenciamento das marcas, em campanhas 

de lançamento de produtos junto às agências publicitárias, responsáveis pelo 

planejamento de mídia.  

Porém, toda emissora destina, parte de seu espaço, para a promoção diferenciada 

que não é de responsabilidade do Marketing, mas sim do Departamento de 

Programação: as chamadas promocionais. Passemos a conhecer o posicionamento e a 

estrutura das chamadas, no âmbito da TV Record. 



CAPÍTULO III 

A ESTRUTURA DAS CHAMADAS  

E O CONTEXTO DA TV RECORD 

3.1 Chamadas: uma metalinguagem com objetivos definidos 

O paradigma de Lasswell propõe que, toda comunicação, sobretudo a 

comunicação de massa, visa causar impacto no público-alvo, seguindo a estrutura 

padrão de quem, diz o que, para quem, em que canal e com que efeito (COHN, 1971, 

p.105). Esse paradigma explica o processo comunicacional de forma coerente com a 

construção da mensagem a partir do emissor. As chamadas promocionais, como 

criações da Rede Record de Televisão, corroboram com o paradigma de Lasswell ao 

buscarem responder cada uma dessas questões, na estruturação de suas peças.  

Invariavelmente, as chamadas divulgam a programação, indicando o quem (o 

nome do programa), diz o quê (quais os temas, os convidados e as atrações que estarão 

presentes no referido programa), em que canal (devem deixar claro que trata-se de um 

programa da TV Record e não de outra emissora), para quem (cada produto é 

direcionado a um público específico e faz uso de linguagem própria) e com que efeito 

(na tentativa de garantir a audiência do programa promovido).  
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Essa construção visa cumprir quatro finalidades bem definidas: preencher os 

breaks, sedimentar a personalidade da emissora, promover a programação e estimular a 

audiência. Passemos a analisá-las separadamente. 

3.1.1 Promoção da grade de programação 

O objetivo elementar das chamadas promocionais é garantir a divulgação do 

conteúdo da emissora, o que implica em anunciar os lançamentos e as atrações da 

emissora, dia e horário de exibição dos programas, promover institucionalmente sua 

marca, fazendo uso de trechos dos produtos ou captando imagens exclusivas.  

As chamadas promovem a programação, de determinada grade, e são veiculadas 

nos intervalos comerciais, das próprias emissoras que produzem as peças. A televisão 

utiliza o próprio espaço, para falar de si e, por esta razão, pode-se afirmar que a 

mensagem das chamadas é uma metalinguagem. Trata-se de: 

[...] uma característica de auto-referencialidade, já que este 

produto, exibido dentro da programação da emissora, divulga e 

enfatiza apenas os pontos positivos de sua própria programação 

com o objetivo único de vender seus próprios programas ao 

telespectador. (ALMEIDA, 2005, p. 40) 

Fazer uso do espaço televisivo para a autopromoção é potencializar a audiência. 

Uma vez que as chamadas buscam comunicar-se com o telespectador que já está 

sintonizado na emissora, aposta-se na oportunidade desse público se manter sintonizado 

ao longo do dia, fiel à verticalidade da programação, e/ou que ele possa migrar para 

outros produtos em horários distintos da grade. Para Marcelo Caetano “se você avisar [o 

telespectador] e o cara [sic] gostar, ele vai te seguir”.  

3.1.2 Preenchimento dos breaks  

A segunda finalidade básica das chamadas promocionais é servir de elemento de 

composição e afinação dos breaks, durante a exibição dos conteúdos.  
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Conforme já salientado, os intervalos comerciais da TV Record, possuem, em 

média, seis minutos e trinta segundos (00:06:30) de duração, divididos entre NET e 

encaixe local. Para a distribuição deste espaço, a tabela de breaks e roteiro comercial, 

fornecidos pela OPEC, devem ser seguidos rigorosamente. Nela, estão demarcados os 

números diários de breaks, onde os programetes, comerciais, calhaus, chamadas e 

vinhetas deverão ser alocados pela Programação. De acordo com Stéfanie Correa, 

assistente de roteiro de programação da TV Record, “verificamos o tempo disponível no 

break e preenchemos com chamadas e calhaus [...]; depois realizamos a afinação do 

breake se necessário, o corte dele, sempre com a autorização da direção.”  

O roteiro comercial de NET/SP contém os patrocínios nacionais e os locais. Esse 

roteiro é espelhado para o restante do país, porém, os comerciais que devem rodar 

exclusivamente em São Paulo não podem vazar para outras praças, ou seja, não podem 

vazar no sinal do satélite. Para solucionar esta questão, existe o sinal SAT, cujo 

conteúdo dos breaks é alterado para cobrir os comerciais locais de SP. Tomemos, como 

exemplo, um break com 3 minutos vendidos para varejistas de São Paulo. Como eles 

não podem ser veiculados no sinal do satélite, a roteirista do sinal SAT mexe apenas na 

parte local do roteiro, preenchendo esses 3 minutos de comercialização com chamadas, 

calhaus e programetes maiores do que são exibidos nos breaks do canal aberto. Essa 

diferença pode ser notada por quem sintoniza a TV Record em São Paulo, por meio da 

SKY. Vale lembrar que, a programação exibida na SKY, em todo o território nacional, 

corresponde à da Grande São Paulo. Nas praças de outras localidades, a programação 

local só é sintonizada no sinal aberto da TV Record. Essa impossibilidade de transmitir, 

na tevê por assinatura, a programação regional da emissora, é uma questão técnica que 

não tem previsão de ser solucionada.  

Cada praça é responsável pela composição de seus breaks locais e, neste sentido, 

a chamada assume outro papel preponderante. É ela quem separa a programação NET 

da programação local do break, isto é, ela é a deixa
87

 para que as praças insiram seu 

encaixe local. E esta chamada é inserida na composição do roteiro SAT. Também cabe 

às praças, divulgarem seus produtos locais, durante o intervalo comercial. 

                                                           
87

  Geralmente a chamada usada para essa operação é o Drops, como veremos mais adiante no item 

Gênero de Chamadas. 
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3.1.3 Sedimentação da personalidade da emissora 

O desafio da publicidade é transformar produtos em marcas, atribuindo 

características humanas e identidades precisas; personalidades e sensibilidades que 

refletem a essência dos produtos. Da mesma forma, as chamadas visam transformar os 

programas e a própria emissora em marcas, estabelecendo vínculos afetivos entre o 

emissor e o receptor.  

O intuito é que, através das características do break, o telespectador seja capaz 

de identificar de imediato, a qual canal está assistindo. Para isso, as chamadas seguem 

critérios específicos e pré-determinados para fazer alusão à identidade da marca e à sua 

linha de produtos. 

A embalagem do produto é preponderante na construção da empatia com o 

cliente. No caso das chamadas, a embalagem é combinada entre cores, tipografia, 

forma, movimento, texturas e demais elementos de design utilizados nos logotipos, 

tarjas e vinhetas promocionais.  

A escolha do locutor de chamadas da emissora, conhecido como voz padrão, 

auxilia na impressão da personalidade de cada canal. O gênero do locutor, assim como o 

timbre, o volume, a acentuação, a dinâmica, a interpretação e a linguagem adotada nas 

peças, são elementos que apresentam características próprias e são itens fundamentais 

para delimitar a identidade da emissora. O SBT, por exemplo, procurando a 

aproximação com o público, através de um linguajar mais acessível e popular, instituiu 

como regra geral, utilizar nas chamadas de filmes a frase pela primeira vez na televisão, 

enquanto as demais televisões usam a expressão inedito.  

No caso da TV Record, os anos 2000 marcaram a transformação visual e de 

identidade da emissora. O canal 7, já tão conhecido do público, estava passando por 

uma profunda reformulação ideológica, mais distante da Universal do Reino de Deus, 

passando a ser mais atrativo, mais moderno, mais competitivo, igualmente popular, mas 

não mais, com a imagem criada ao longo dos anos 90. Para estabelecer esta ruptura, a 

emissora delimitou a renovação de identidade, por meio do esforço conjunto, do 

Departamento de Marketing e da agência publicitária Babel. Mas, foi através das 
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chamadas promocionais, que esta nova roupagem foi trabalhada. O departamento de 

programação trocou a voz padrão, alterou a logomarca da emissora – suavizando suas 

cores e formas – criou peças diferenciadas e intensificou o trabalho de fortalecimento da 

marca ao longo dos breaks e da programação como um todo.  

3.1.4 Estímulo à audiência 

A informação, transmitida pelas chamadas promocionais, visa divulgar a 

programação, de forma a cativar o público e torná-lo predisposto a consumir os 

produtos televisivos, ou seja, a assistir determinados programas. Segundo Charaudeau 

(2006, p.124), o poder e a influência da mídia estão limitados ao saber, ao fazer pensar e 

ao fazer sentir. No entanto, o telespectador possui liberdade, para escolher ou não, o 

conteúdo promovido pelas chamadas, de acordo com seu interesse pessoal. A respeito 

da possibilidade de decisão do receptor diante da mensagem, Charaudeau elucida que: 

A informação é dada a consumir como num museu, onde estão 

expostos, segundo diversas estratégias, objetos (materiais, 

evenemenciais, e informacionais) que têm uma significação 

mais ou menos simbólica, ao olhar do público cujo interesse é 

preciso despertar e cujo prazer é preciso suscitar (...); o público, 

por seu turno, recebe e interpreta a sua maneira os objetos de 

informação oferecidos aos seus olhos. (CHARAUDEAU, 2006, 

p.124) 

Para Sant’anna (1998, p.189) o anúncio é uma sedução e deve ter a capacidade 

de atrair a atenção, de transmitir uma mensagem compreensível e verídica, despertar 

uma atitude favorável, que torne desejável o produto e, que influa e determine uma 

predisposição de aquisição (1998, p.141). As chamadas promocionais possuem os 

mesmos objetivos, e, para tanto, utilizam de uma linguagem persuasiva, fazendo uso 

dos recursos audiovisuais característicos do veículo televisivo. Wagner Knoller, 

coordenador de chamadas da TV Record, assegura que, no contexto atual da televisão, 

as chamadas assumem um papel: 

[...] muito mais importante do que há algumas décadas. A 

concorrência entre as emissoras – e até entre outras mídias – 

mudou o estilo, o ritmo e a função da chamada. Se antes a 

migração era rara, hoje não há a mínima fidelidade do 

telespectador. A chamada na TV aberta precisa entrar gritando, 

chamando a atenção mesmo, e isso determina toda sua 
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concepção. No passado, apenas informava e cativava. Hoje é 

obrigada a roubar a atenção do telespectador. (KNOLLER, 

2011) 

Despertar a atenção do público é, portanto, o primeiro desafio das chamadas 

promocionais, assim como descreve o conceito publicitário de AIDA
88

.Segundo esta 

teoria, as peças devem despertar atenção, interesse e desejo dos telespectadores para 

levá-los à ação, que no caso da chamada, se traduz em levar o telespectador à audiência 

dos produtos televisivos.  

A mensagem das chamadas promocionais, elaborada de forma adequada e 

veiculada repetidas vezes, em sistema rotativo durante os breaks, de acordo com um 

roteiro de mídia, estabelecida pela emissora, tem o intuito de despertar respostas na 

audiência. McGuire (1969; 1978) elucida que essas respostas ocorrem em três níveis:  

a. Cognitivo: quando a mensagem tem o propósito de, informar ou 

alterar o conhecimento das pessoas, sendo capaz de ser recordada 

por ela; 

b. Afetivo: o receptor avalia a mensagem recebida, de acordo com 

os seus sentimentos, valores e crenças subjetivas, desenvolvendo, 

criando ou alterando a opinião do telespectador; 

c. Comportamental: após avaliar a mensagem, o receptor decide 

sua conduta posterior, que pode ser desde a mera manifestação da 

intenção de assistir o programa e/ou consumir o produto, até a 

efetivação da audiência e/ou da compra.  

A grande veiculação das chamadas promocionais propicia a exposição do 

receptor às informações sobre as atrações, dia e hora de exibição do programa e a 

mensagem pode se fixar, na memória do telespectador, possibilitando uma resposta 

cognitiva. Além disso, as chamadas promocionais buscam respostas afetivas da 

audiência, à medida que buscam a identificação do telespectador com o tema a ser 

abordado no programa, para que ele tenha o interesse e a predisposição de assisti-lo. 

Essa ação do telespectador, de ter a intenção de assistir ao programa divulgado (ou 

assisti-lo efetivamente), é uma resposta comportamental da audiência.  

                                                           
88

  A base da fórmula AIDA será explanada em maior profundidade no Capítulo V. 



131 

 

3.2 As Chamadas Promocionais na TV Record 

As chamadas, de todas as emissoras de televisão, estão embasadas nos mesmos 

objetivos de preencher os breaks, sedimentar a personalidade da emissora, promover a 

programação e estimular a audiência. Porém, cada emissora produz peças condizentes 

com sua própria realidade e característica.  

A TV Record é uma emissora que passou por inúmeras transformações 

estruturais, tecnológicas e ideológicas. Em cada fase, houve uma necessidade diferente 

de vender a marca da emissora, e maneiras diversas de se relacionar com o público. As 

chamadas da emissora acompanharam cada uma dessas etapas históricas. 

Tendo em vista que, esta pesquisa enfoca as chamadas da TV Record, da 

atualidade, analisaremos em maior profundidade as mudanças do Departamento de 

Chamadas nas últimas duas décadas, fase em que a emissora passou a ser de 

propriedade do Bispo Edir Macedo. 

3.2.1 Dos primórdios à contemporaneidade 

Os primórdios da televisão, no Brasil, foram marcados pela transmissão ao vivo 

da programação e, desde então, o conceito de publicidade está presente nas transmissões 

brasileiras. A precariedade na produção e veiculação de comerciais, acabou tornando as 

garotas-propaganda o primeiro fenômeno popular gerado pela TV: 

No Brasil, Rosa Maria inaugurou a profissão de “garota-

propaganda” – termo que surgiu nos comerciais ao vivo da TV 

Tupi de São Paulo em 1950. Dando o ar da graça nos intervalos 

do programa A Bola do Dia, ela anunciava os artigos da Marcel 

Modas: “Não é mesmo uma tentação?” [...]. Por 15 anos as 

garotas-propaganda – também chamadas de “paginadoras”, 

“locutoras”, “anunciadoras” e “videomoças” – viveram 

momentos de glória na TV ao vivo. (BRAUNE, RIXA, 2007, p. 

192) 

Enquanto a figura da garota propaganda já era integrante da televisão recém-

inaugurada, num primeiro momento, não foram encontrados registros e nem relatos 

sobre a existência da chamada, como autopromoção, no período da tevê ao vivo. Tudo 
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indica que as chamadas sejam criações posteriores, advindas com o vídeotape. A falta 

de arquivos desse material também dificulta o levantamento das chamadas pioneiras da 

TV Record.  

A publicação comemorativa dos 50 anos da TV Record (2003, p.152) indica, no 

entanto, que a emissora promovia a programação por meio de anúncios em jornais e 

revistas. O clássico do faroeste “O dólar furado”, por exemplo, foi anunciado em 1971 

durante semanas. De acordo com publicação, a “propaganda funcionou e a emissora 

conseguiu a liderança de audiência no horário”. A seguir, o anúncio do bang-bang e das 

novelas “Algemas de Ouro” e “As Pupilas do Senhor Reitor”: 

 

 

Ilustração 14: Anúncios da programação na década de 1970. 
Fonte: Acervo TV Record 
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Para a realização desta pesquisa, entrevistamos profissionais que vivenciaram a 

criação e o desenvolvimento das chamadas promocionais, da TV Record, ao longo das 

últimas décadas. Simone Salva foi produtora de chamadas Rede Record de Televisão, 

no final dos anos 80 e na década de 1990. Em 2004, assumiu a coordenação do 

departamento até 2008. Desde então, trabalha como Coordenadora de Produção de 

Vinhetas, do Departamento de Marketing da TV Record. De acordo com Simone Salva, 

a produção de chamadas dos anos 80 era muito diferente dos dias atuais: 

As chamadas eram feitas pelos profissionais do Departamento 

de Comunicação
89

, não havia um Departamento de Chamadas. 

Eram aproximadamente duas pessoas para produzir as peças. 

Sei que eram arquivadas, mas sem nenhuma organização, e por 

falta de fitas, eram apagadas sem nenhum critério. Era tudo 

muito simples, a começar pelo equipamento usado, assistíamos 

os filmes em moviola manual – e sem áudio – ou nos rolos de 

Quadriplex. As artes eram feitas à mão e gravadas. (SALVA, 

2011) 

Quando questionada se as chamadas, da TV Record, eram feitas da mesma 

maneira como nas outras emissoras, Simone Salva afirma que “a forma de fazer sim, 

assistindo o conteúdo para produzir, mas na TV Globo, por exemplo, tínhamos mais 

condições e estrutura: a moviola era elétrica, tinha áudio e luvas para manusear os 

filmes”.  

A realidade, dos anos 80, reflete uma emissora de poucos recursos técnicos e 

profissionais, para o desenvolvimento das peças promocionais. Neste período, a TV 

Record não disputava pela audiência – que estava centralizada na TV Globo – e nem 

dispunha de grande variedade de produtos para divulgar.  

O ano de 1989 foi o ápice da crise, que culminou na venda, da emissora da 

família Paulo Machado de Carvalho, para o fundador da Igreja Universal do Reino de 

Deus, Bispo Edir Macedo. Marcos José Rombino, que atualmente é produtor executivo 

da Record News, trabalhou na emissora como coordenador de chamadas, de 1990 a 

1992, período coincidente ao momento de transição. Em entrevista, o ex-coordenador 

declara que “no início da década de 1990 a Record havia sido comprada pela [Igreja] 
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  Atualmente, em 2011, o Departamento de Comunicação é responsável pela assessoria de imprensa da 

TV Record.  
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Universal. Foi uma época de transição. A família Machado de Carvalho deixou uma 

massa falida. Foi um início muito complicado”. 

O departamento de chamadas, no início dos anos 1990, era formado por seis 

pessoas. Com um editor, um sonoplasta, uma produtora, uma estagiária e dois locutores, 

a equipe produzia 20 chamadas diárias, incluindo todas as versões e peças eventuais e 

promos
90

 especiais, para vendas e eventos do Departamento de Marketing e Comercial. 

Durante a transição, havia muitas mudanças de horário na programação da TV Record, 

mas aos poucos a grade se fixou e já não havia alterações das chamadas. O equipamento 

da época era muito simples, composto por uma ilha de corte seco
91

, um estúdio de áudio 

bem primário com dois gravadores de rolo e cabine de locução. A ausência de ilha de 

pós-produção, no departamento, exigia a terceirização, para finalizar as chamadas. De 

acordo com Marcos José Rombino: 

As chamadas eram finalizadas fora em uma produtora chamada 

Barriga Verde, tínhamos uma permuta com eles. Havia uma 

produtora menor para chamadas do dia a dia, a Polivídeo. As 

fitas U-matic eram levadas para as produtoras. As imagens eram 

passadas para 1 polegada, levávamos o áudio e assim rolava a 

edição. Quando a edição acabava, o material era copiado para 

U-matic e voltava para a exibição na emissora. Simples assim. 

(ROMBINO, 2011) 

Para a ex-produtora Simone Salva é “impossível de comparar os recursos da 

época, com os de hoje, tanto em investimentos, quanto em qualidade ou possibilidades 

oferecidas”. Simone recorda que o Departamento de Artes era responsável pela criação 

de vinhetas, mas era muito menor: “Não éramos o mesmo departamento como hoje é a 

Criação Visual, Chamadas e Computação Gráfica. Existiam coordenadores que 

trabalhavam junto com o Flávio [Magalhães] em criação, mas eram departamentos 

diferentes”. Marcos José Rombino, ex-coordenador do departamento de chamadas, 

completa que não havia a cultura de produção de peças especiais ou orçamento para a 

produção de manuts. Os lançamentos recebiam um tratamento diferenciado, apenas na 

edição. Segundo Rombini, as peças da TV Record eram produzidas como “uma 

imitação do que já havia sido feito no mercado, com menos condições de produção e 
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  Denominação que equivale à chamada.  
91

  De acordo com o Dicionário da Comunicação, trata-se da mudança instantânea de uma imagem para 

outra (de uma tomada para outra, num filme, ou de uma câmera para outra, num programa de TV). 

Acrescentamos à definição, que no corte seco, a mudança da imagem não contém efeitos de transição.  
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pós-produção. Isso nos anos 90, porque na década de 80 a coisa era ainda muito pior, 

pelo menos da Record, que era uma emissora decadente”. 

Inicialmente, o departamento era subordinado à Comunicação, mas, após uma 

reformulação, ele foi expandido e passou a ser comandado pela Programação, cujo 

diretor era Geraldo Naves. Com a ampliação do departamento, a equipe passou a ser 

composta por seis produtores, três assistentes de produção, dois editores de texto, três 

locutores e dois sonoplastas. No entanto, o ano de 1992, foi marcado por um corte 

severo de pessoal, onde todos os departamentos foram reduzidos pela metade. Flávio 

Magalhães foi produtor de chamadas, na TV Record, e assumiu a coordenação do 

Departamento de Chamadas em 1993, onde permaneceu até 2003. Ele recorda que em 

1992: 

o departamento de chamadas teve um percentual de corte muito maior: 

de mais de 12 profissionais ficamos em apenas três produtores e houve 

uma fusão com o Departamento de Artes [...]. Nesse momento a Record 

adquire a primeira ilha de pós e as chamadas passaram a ter quatro 

horas diárias de uso desse equipamento. (MAGALHÃES, 2011) 

Enquanto a TV Record passava por reformulações, com a chegada de Eduardo 

Lafon na Diretoria de Programação em 1994, o Departamento de Chamadas passou a se 

desvincular do Departamento de Artes
92

, e a ocupar “papel de grande importância na 

construção da identidade da TV e de sua estratégia de programação; o departamento 

passou a crescer em número de profissionais, tanto na área de produção como de pós 

(áudio e vídeo)”, afirma Flávio. Também era atribuição do Departamento de Chamadas, 

a criação e produção das vinhetas de oferecimentos comerciais da emissora, que são de 

responsabilidade da Opec, como vimos no Capítulo II.  

A segunda metade dos anos 1990 apresentava grandes perspectivas para o 

Departamento de Chamadas da TV Record. Em 1995, a emissora mudou suas 

instalações, localizadas no Aeroporto, para a Barra Funda, e de acordo com Flávio 

Magalhães, “o Departamento assume a melhor ilha de edição da emissora”. Com 

equipamentos mais modernos e com vinte e quatro horas disponíveis para a finalização 

das peças, as chamadas ganharam maior qualidade. Em 1998, duas novas ilhas são 

adquiridas, exclusivamente para o Departamento, sendo que uma delas era não-linear – 
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  O Departamento de Artes equivale à atual Computação Gráfica.  
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tecnologia que despontava, naquela época, e cujas versões mais atualizadas são as 

utilizadas pelo Departamento até hoje. O equipamento de pós-produção, adquirido pelo 

departamento, é descrito pelo então coordenador de chamados como: 

a famosa e desejada Silicom Graphics rodando os poderosos 

programas Smoke e Flame. Além disso, o departamento passa a 

contar com a exclusividade de uma sala de pós-produção de 

áudio
93

 com equipamentos ingleses de última geração e 

totalmente digital com 16 canais. Com isso o salto de qualidade 

das chamadas foi enorme. Fazíamos 700 chamadas por mês 

[...].Teve um ano que produzimos 11 mil vídeos. 

(MAGALHÃES, 2011) 

Nota-se que, ao longo dos anos, o Departamento de Chamadas foi adquirindo 

novas ferramentas e tecnologia para o desenvolvimento do trabalho, que, por sua vez, 

passou a ser mais exigido. Simone Salva recorda que, no começo dos anos 90, havia 

poucas mudanças de horário dos programas cujas peças já estavam produzidas, mas 

“depois acontecia todos os dias; as chamadas precisam ser refeitas muito 

frequentemente”. Essas alterações constantes são reflexos das mudanças estratégicas na 

grade de programação, em busca de melhor posicionamento frente à concorrência. Em 

2003, o departamento era formado por seis produtores, quatro editores de pós-produção, 

dois sonoplastas, um editor de corte seco e dois locutores.  

O planejamento e o direcionamento das peças eram realizados pelo coordenador 

de chamadas, de acordo com as orientações do diretor de programação, e com as 

informações colhidas sobre o produto a ser promovido. Simone Salva esclarece que 

“geralmente era assistir o programa e fazer a chamada, quase sem direcionamento”. 

Quanto ao orçamento para a produção de peças especiais, Flávio afirma que não havia 

este tipo de investimento diferenciado. Todos os produtores desenvolviam as peças 

solicitadas pela programação, simultaneamente à produção das chamadas diárias, sem 

recursos adicionais.  

O único produto da Igreja Universal do Reino de Deus, promovido pelo 

Departamento de Chamadas, era o programa 25ª Hora
94

. Quando abordamos a 
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  Sonoplastia. 
94

  25ª Hora foi um programa dos anos 90, apresentado por Ronaldo Didini e exibido aos sábados e 

domingos a 1h da madrugada (daí o nome do programa). Tinha duração de 60 minutos, sendo uma 

versão do atual Fala Que Eu Te Escuto. Com a saída de Ronaldo Didini, o programa teve vários 

apresentadores e foi extinto no final da mesma década 
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influência da Igreja Universal do Reino de Deus, na produção das chamadas da TV 

Record, dos anos 1990 a 2003, Flávio Magalhães é categórico a afirmar que não havia 

nenhum tipo de interferência. No entanto, esta afirmação conflita com a experiência que 

tivemos em 1999, na produção de chamadas da TV Record. Na ocasião, as peças não 

podiam conter imagens, palavras no texto ou trechos de músicas que remetessem a 

temas religiosos, sobretudo à cultura afrodescendente. Simone Salva, por sua vez, ao ser 

indagada, se havia alguma influência da IURD, foi mais reticente ao afirmar “não 

exatamente.” 

Em 2003, a TV Record contratou Luis Pinho, para coordenar o departamento de 

chamadas e depois assumiu a Computação Gráfica. Foi a partir deste momento, que os 

Departamentos de Artes e Chamadas se uniram na formação de um mesmo 

departamento. No ano seguinte, 2004, quando a emissora investiu na busca pela 

liderança, medidas foram tomadas no Departamento de Chamadas. Novas contratações 

foram efetuadas e Simone Salva assumiu o Departamento, com a missão de mudar a 

identidade da emissora. Ela recorda que, naquele momento, “o passado foi 

completamente ignorado, não historicamente – os tempos áureos da Record serão 

eternos – mas os anos 80/90 deixaram de existir, simplesmente desapareceram”.  

Para a construção de uma nova emissora, houve a reformulação completa da 

grade de programação, investimento em contratação de profissionais – tanto dos 

bastidores quanto artistas e apresentadores, já conhecidos pelo grande público – compra 

de pacotes de filmes, formatos de programas e teledramaturgia. Neste contexto, o 

Departamento de Chamada “era responsável por divulgar esse investimento, muito 

trabalho a ser feito, com equipe reduzida, até que o departamento começou a ser 

ampliado”.  

Quanto maior o investimento, maior era a cobrança, para que as chamadas 

intensificassem a promoção dos produtos da TV Record, com o objetivo de conquistar a 

audiência rapidamente. Simone pontua que: 

Na corrida pela liderança, tudo era em tempo integral: as 

cobranças, as mudanças, só não davam condições técnicas. A 

quantidade de versões pedidas na época era muito grande (DIA, 

PX, NT, DEPOIS DE AMANHÃ, AM, HJ, DP em 60”, 45”, 

30” e 15” – às vezes 10” e 5”); tudo de todas as versões. Perdia-



138 

 

se muito tempo e trabalho, pois na corrida pela liderança a 

programação mudava constantemente e era preciso refazer tudo, 

ainda que não usasse [...]. A Chamada tinha a missão de mudar 

a imagem da emissora, mas sem investimento ainda, isso 

começou a acontecer a partir de 2006/2007. (SALVA, 2011) 

A TV Record foi inaugurada, em 27 de setembro de 1953. Com 57 anos de 

história, possui apenas 10 anos de registro de chamadas. Acredita-se que as chamadas 

anteriores ao ano 2000, tenham sido apagadas, denotando que a empresa não atribuiu a 

este conteúdo televisivo a importância equivalente a dos programas e outros materiais 

audiovisuais da emissora, a despeito do esforço proveniente do próprio departamento no 

arquivo do material produzido. Sobre o acervo das peças, Flávio argumenta: 

Sempre me preocupei em manter um arquivo com exemplos das 

diferentes assinaturas de chamadas (todo ano, quando do 

lançamento da nova programação da emissora, trocávamos as 

artes das assinaturas de chamadas, como também das artes dos 

bilhetes e guides
95

. Arquivávamos também as chamadas mais 

importantes, seja pelo impacto, pelo conteúdo ou por serem 

especiais. Se eu não engano, quando sai, tínhamos arquivadas 

20 fitas Betas de 60 minutos. Sem contar as fitas U-Matic com 

peças do começo dos anos 90. Não sei se existem mais. 

(MAGALHÃES, 2011) 

O arquivo sistematizado das chamadas, produzidas ao longo das décadas da 

emissora, é uma prática recente. A primeira fita de arquivo de chamadas, nomeada 

como PROMO 1, entrou no tráfego de fitas
96

, em 26 de setembro de 2003. No entanto, 

pode-se verificar que, as chamadas mais antigas – arquivadas no Tráfego de Fitas da TV 

Record, porém sem ficha técnica
97

 ou outras informações sobre o conteúdo gravado – 

datam de 20 de novembro de 2000. Toda a produção, anterior a esta data, que fez a 

história da TV Record, foi apagada para reutilização da fita ou está no acervo da 

emissora, sem retranca ou identificação que permita a localização das chamadas.  

Ao olhar para as décadas que antecederam a TV Record dos dias atuais, observa-

se grande discrepância de posicionamento do Departamento de Chamadas para a 

emissora, ao longo dos anos. Simone Salva ilustra este processo, ao afirmar que: 
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  Informações em GC que compõe a chamada de modo a indicardia e horário de exibição dos 

programas. 
96

  Acervo de fitas da TV Record. 
97

  Ficha que contém as informações técnicas e dados sobre o conteúdo gravado em determinada fita 

magnética ou outra mídia. Nela consta o número da fita/mídia, nome do programa ou a relação de 

chamadas gravadas, com nome da peça, data de validade, duração e indicação de time code. A Ficha 

Técnica permite a fácil localização de material arquivado.  
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apesar de acreditarem que o departamento é o responsável pela 

‘cara’ da emissora, nunca foi dada a devida importância em 

termos de investimento [...]. A chamada de um filme era vista 

como se você simplesmente pegasse [um trecho de] 30” de um 

filme; para eles a chamada já nascia pronta, ninguém nunca se 

interessouem saber como era todo o processo, da criação à 

finalização, então as dificuldades não era avaliadas [...]. Acho 

que sabiam da importância da chamada, mas desconheciam o 

processo de produção, o que impedia investimentos e estrutura 

adequada. (SALVA, 2011)  

Hoje, no entanto, a visão sobre o papel da chamada, na comunicação da 

emissora, é outra. As chamadas ocupam local de destaque. “Chamada é fundamental”, 

afirma o atual diretor de programação, Marcelo Caetano. Para Julio Balasso, diretor de 

arte da Computação Gráfica, “a chamada é a grande vitrine dos produtos da casa. Sua 

importância é muito grande, porque interfere, diretamente, na venda dos nossos 

produtos”.  

Desde o momento em que a TV Record reafirmou sua busca por melhores 

resultados de audiência, o Departamento de Chamadas vem recebendo novos 

profissionais e equipamentos, para o desenvolvimento das peças promocionais. Em 

2007, a equipe de chamadas foi reformulada através da contratação de profissionais, 

oriundos do SBT e, no ano seguinte, Wagner Knoller assumiu a coordenação do 

Departamento de Chamadas.  

Os executivos da Record estão convictos de que, hoje, possuem uma imagem 

consolidada junto ao público, e que suas chamadas, são superiores às produzidas pela 

concorrência. “Sem falsa modéstia, acho que hoje nossas chamadas são referência, quer 

seja em qualidade como criatividade; as concorrentes não se modernizaram”, diz o 

gerente de programação, Edson Pareschi. O diretor de programação, Marcelo Caetano, 

complementa que a TV Record “em chamada, está ditando regras [...]. As nossas 

chamadas não tomam como parâmetro nenhuma das emissoras. Ela tem o seu conceito 

próprio”.  

É inegável, no entanto, que a Rede Globo é mais do que uma meta a ser 

superada. No final de 2010, a Diretoria de Programação da TV Record, contratou o 

locutor de chamadas Donizete Littieri, que trabalhava há 15 anos na Rede Globo, para 

compor o quadro de funcionários e trazer para si um pouco da identidade da 
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concorrente. É possível observar que, a ideia de aproximar a voz padrão da Record com 

a Globo, nasce da necessidade de demonstrar para o público, que ambas as emissoras 

possuem qualidades similares. Ao ouvir uma chamada da TV Record, o telespectador 

pode achar que está sintonizado na Globo, e para a emissora de Edir Macedo, essa é 

uma confusão positiva. Demonstra que, a qualidade técnica e de programação da TV 

Record, não deixa nada a dever para a emissora líder. Entretanto, se a chamada visa 

divulgar a grade de uma emissora e esclarecer o telespectador, confundir o público (e 

comprometer a audiência) é exatamente o oposto do esperado pela exibição das 

chamadas. 

A formação do novo conceito de chamadas na TV Record, segundo Simone 

Salva, é decorrência de “experiência, aprendizado, conscientização – tudo isso 

contribuiu para essa mudança – do que era antes e como está hoje. Com a estrutura de 

hoje, tanto de equipamentos como de profissionais, o ganho foi muito grande e o 

resultado está no ar.”  

Dados revelam que, no ano de 2008, houve um investimento significativo no 

departamento de chamadas da TV Record. Foram mais de dez milhões e meio de reais, 

investidos em salários, contratações de profissionais free-lancers
98

, locação de 

equipamento, aquisição de software, pagamento de casting
99

, figuração, cenografia e 

objetos de cena.  

Quando comparada à estrutura das demais emissoras, Wagner Knoller, 

coordenador do departamento de chamadas, desde 2007, destaca o fato de que a TV 

Record “investe muito mais em chamadas elaboradas e com captação complexa e isso 

começa a incomodar a concorrência”. As chamadas especiais – que nas décadas 

anteriores, não cdisponibilizavam de orçamento diferenciado – demandam de 

investimentos que variam de acordo com o tamanho de cada produção, que por sua vez, 

dependem da importância do produto a ser promovido. Wagner Knoller elucida que 

“um vídeo de lançamento da nova programação da emissora pode sair por mais de 100 

mil reais, enquanto uma chamada que precise de pouca captação [...], pode sair com um 

                                                           
98

  Profissional terceirizado, contratados por tempo pré-determinado, para a realização de trabalhos 

específicos. 
99

  Elenco que atuou nas peças promocionais realizadas pelo departamento. 
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custo muito mais baixo, menos de 10 mil reais. E existem peças com custo ‘zero’, ou 

seja, que usam a estrutura oferecida pela emissora”.  

Baseando-se nesses dados, o papel das chamadas promocionais dentro da 

estrutura da TV Record, como aliada no processo de sedimentação da audiência, 

mostra-se de grande relevância. O tempo destinado às chamadas, ao longo da 

programação, também é muito expressivo. A TV Record reserva, em média, um minuto 

de cada break à exibição de chamadas. Este tempo, que corresponde a, por exemplo, 

duas peças de 30 segundos (sendo uma no início do break e outra no encerramento) 

pode ser alterado de acordo com a estratégia da programação. Para lançamentos, por 

exemplo, a exibição de chamadas pode ser maior. A média de um minuto por break, 

totaliza uma hora e treze minutos, tempo equivalente a um programa semanal como o 

Show do Tom, que tem duração de 1 hora e 15 minutos, como mostram os números da 

tabela a seguir: 

EXIBIÇÃO TEMPO 

Segunda a Sexta 30 minutos 

Sábado 26 minutos 

Domingo 17 minutos 

TOTAL SEMANAL 1 hora e 13 minutos 

Tabela 9: Tempo médio destinado às chamadas 
Fonte: Departamento de Programação da TV Record (abril/2009) 

Embora o crescimento do Departamento de Chamadas tenha sido evidente nos 

últimos anos, a estrutura da TV Record, ainda está aquém do ideal, como enfatiza o 

coordenador do departamento: 

Acho que temos bons recursos, porém menos tempo de criação. 

Uma das maiores diferenças – entre todas as emissoras – é a 

relação do departamento de mídia (que programa a chamada) 

com o departamento de chamada. Há diferenças também na 

quantidade de profissionais e estímulo de atualização (bolsas, 

cursos, feiras e etc.). Acho que isso ainda deixa a desejar. 

(KNOLLER, 2011) 

O pouco tempo entre o brieffing e a entrega das peças, é uma questão 

complicadora no processo criativo das chamadas da TV Record, mas não é o único 
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problema. A viabilização da ideia também é comprometida, muitas vezes, em função da 

burocracia interna, na aprovação de locação ou compra de equipamentos, como cita 

Julio Balasso: 

A emissora possui um arsenal capaz de atender muitas de 

nossas necessidades, porém, quando é necessário fazer algo 

diferente, que a empresa não tenha condições de atender, vamos 

buscar o que há de melhor no mercado [...]. Estamos 

melhorando a cada dia, mas a burocracia de aquisição [de 

equipamentos], ainda deixa a desejar. (BALASSO, 2011) 

A estrutura atual da emissora ainda requer novas contratações e investimentos, 

diante da demanda, sempre crescente, de produções de chamadas promocionais – 

proporcional à exigência de qualidade e excelência, de uma emissora em busca de 

melhor colocação junto à principal concorrente e líder de audiência. Demanda esta, que 

é bastante questionável, diante do reduzido espaço para a veiculação de chamadas nos 

intervalos comerciais da TV Record, o que gera desperdício de peças produzidas e/ou 

exibição demasiada de chamadas de um mesmo segmento. Questões que buscaremos 

esclarecer ao longo desta pesquisa.  

3.2.2 O atual Departamento de Chamadas  

Subordinado à direção de programação, o Departamento de Chamadas – 

responsável pela criação, produção e entrega das chamadas diárias – é composto por três 

setores complementares: Chamadas, Criação Visual e Computação Gráfica.  

Os profissionais do Departamento de Chamadas precisamconhecer a grade de 

programação e integrar-se harmoniosamente com as produções de programas ou outros 

departamentos, em busca de imagens e elementos que levem ao objetivo primordial da 

chamada: informar e persuadir o telespectador.  

A tabela a seguir descreve as funções e as atividades desempenhadas pelos 

profissionais de Chamadas, na TV Record: 
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FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Coordenador de Chamadas Orientar os produtores quanto ao conceito, 
linguagem, estrutura de todas as peças 
promocionais. Supervisionar todo o trabalho 
relacionado ao produto, desde a criação até a 
finalização do mesmo. 

Coordenador de Roteiro Revisar os textos a fim de checar se as 
orientações dadas pelo coordenador de 
chamadas estão sendo seguidas. Estilos e 
expressões são examinados a fim de que haja 
adequação linguística entre o texto e o produto 
que se pretende promover. 

Produtor de Chamadas Criar e redigir as chamadas de toda a grade de 
programação. 

Assistente de Produção  Assistentes e estagiários auxiliam todo o 
departamento no trânsito de fitas durante o 
processo de produção, edição e sonorização das 
chamadas;envio de relatórios entre outros auxílio 
aos produtores. 

Coordenador de Edição Responsável pela execução da pauta de edição, 
administrando as prioridades do dia e 
distribuindo o trabalho entre os profissionais de 
pós-produção. Cabe também ao coordenador 
verificar a qualidade técnica e artística das 
chamadas editadas 

Editores de Pós-Produção Responsável pela montagem e finalização das 
chamadas, seguindo as indicações presentes no 
Roteiro de Locução e Edição, espelho de takes, 
artes que foram produzidas e o áudio enviado 
pelo locutor.  

Sonoplasta Utiliza trilhas sonoras e efeitos de áudio para 
enriquecer e dar unidade às peças. 

Locutor O locutor é a voz padrão da emissora, exclusivo 
para a locução de chamadas promocionais. Ele 
deve gravar os textos redigidos pelos produtores, 
fazendo a interpretação solicitada, seguindo o 
estilo e o gênero de cada criação.  

Estagiário Auxilia o departamento como um todo 

Tabela 10: Cargos e Funções das Chamadas. 
Fonte: Departamento de Programação da TV Record (março/2011) 

O Departamento de Chamadas promove, predominantemente, a programação 

NET/SP. Embora o departamento atenda às necessidades pontuais de toda a Rede, a 

promoção de programas locais é estimulada a ser produzida pelas próprias praças, 

através de equipes regionais, para criar identificação com a linguagem e características 

de cada público, nas diversas partes do Brasil.  
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Dentro deste setor, existe uma subdivisão, que trabalha em paralelo no 

desenvolvimento de outros materiais promocionais. Uma divisão organizacional, que 

visa facilitar a distribuição e realização dos trabalhos. Enquanto o departamento de 

chamadas está voltado às chamadas diárias e específicas dos produtos, o departamento 

de Criação Visual é responsável por campanhas de lançamento e chamadas manut
100

 da 

emissora – chamadas diferenciadas, que exigem maior elaboração e que por este 

motivo, dispõem de prazos um pouco maiores para a execução. Além dessas peças, a 

Criação Visual produz anualmente um vídeo com as atrações da nova grade de 

programação, uma peça de lançamento conhecida como chamadão onde o casting da 

emissora é escalado para gravar a produção que revela as novas atrações do ano que está 

por vir. Uma chamada, com conteúdo exclusivo, que será exibida em todas as emissoras 

da rede.  

Para Wagner Knoller, coordenador de chamadas da Record, “essas chamadas 

exigem uma equipe – focada apenas em um só produto – que atue na criação, produção, 

captação e edição”. A realização das peças promocionais está subordinada à demanda 

de lançamentos e estratégia da diretoria de programação. Mas, a capacidade de 

produção depende dos recursos técnicos, disponibilizados pela emissora. São eles que 

determinam o ritmo e o volume das peças. Sobre esta questão, Wagner Knoller 

esclarece que: 

Na maioria das vezes a estrutura da casa atende às necessidades 

do departamento, mas no momento da criação não limitamos a 

produção aos recursos que a emissora oferece. Por exemplo, 

durante a captação normalmente há locação de equipamento de 

movimento; que não é o mesmo utilizado em estúdio – e é 

fundamental para a criação de uma boa peça a excelência do 

equipamento. (KNOLLER, 2011) 

A equipe de criação visual coordena toda cadeia de produção, incluindo 

organização da equipe de engenharia, estúdio, direção, cenografia, orçamento e pós-

produção. Após a conclusão das gravações e finalização, o projeto segue para aprovação 

da direção de programação.  

Para a realização deste trabalho, a emissora dispõe dos seguintes profissionais: 

                                                           
100

 Chamadas de manutenção, que serão exploradas no item 4.2 deste capítulo. 
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FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Diretor de Criação Visual Criação, direção e desenvolvimentos das 
campanhas de lançamento, aberturas e 
chamadas especiais 

Produtor de Chamadas Criar e redigir as chamadas especiais 

Editores de Pós-Produção Responsável pela montagem e finalização das 
chamadas especiais 

Design Criação e desenvolvimento de artes em 
computação gráfica para as chamadas especiais 

Tabela 11: Cargos e Funções da Criação Visual. 
Fonte: Departamento de Programação da TV Record (março/2011) 

Encabeçada por um Supervisor de Criação Visual, a equipe de Chamadas e 

Criação Visual da TV Record, é composta por 51 pessoas, e conta com o suporte 

artístico, do setor adjacente, para o desenvolvimento das peças: a Computação Gráfica.  

O trabalho da Computação Gráfica parte de uma necessidade levantada por 

algum dos departamentos da emissora para criar, construir, animar e finalizar as peças 

que serão exibidas ao longo da programação (programas de entretenimento, jornalismo, 

novelas, variedades e outros) ou em eventos sazonais da emissora como Convenções e 

Marketing, Interatividade, Clube do Conteúdo, Portal de Voz, TV Digital, R7, Rádio 

Record, Record Entretenimento, Ressoar e atendimentos às praças. 

A linguagem visual é delineada através dos elementos de arte e os princípios de 

design como linhas, formas, cores, movimentos, texturas, direções, orientações, escalas, 

ângulos, espaços e proporções.  

O trabalho é dividido entre 45 profissionais, formados em arquitetura, 

publicidade, desenho industrial, design digital, cinema, computação gráfica, web entre 

outros cursos relacionados, para desempenhar as atividades descritas na tabela a seguir: 
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FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Diretor de Arte Experiência em todos os segmentos da área. 
Total conhecimento dos diversos nichos no 
ambiente de televisão (entretenimento, 
jornalismo, esportes, programação e chamadas). 
Experiência em gestão de pessoas, gestão de 
projetos e Brandig (gestão de marcas).  

Assistente de direção de arte Profissional com experiência na maioria das 
etapas seguintes. Perfil de liderança, criação, 
gestão de projetos e gestão organizacional 

Coordenador de Núcleo Responsável pelo fluxo de entrada e saída de 
trabalhos, é um profissional que tem experiência 
nas diversas etapas do processo de trabalho e 
que também, com uma visão ampla, possui a 
qualidade de liderar uma equipe. 

Chargista Profissional capacitado a reproduzir situações 
cotidianas, políticas e esportivas, de forma leve 
e/ou divertida para satirizar e/ou complementar 
uma matéria. É importante que tenha domínio de 
roteiro, construção, produção e sonorização 
/efeitos. 

Ilustrador Habilitado em técnicas de ilustração tradicional. 
Deve ter conhecimento absoluto dos softwares 
que reproduzem as ideias em imagem digital. 

Animador  Qualificado para animação exclusiva de 
personagens, tanto2D quanto 3D, o animador é 
um estudioso do movimento e reproduz de 
maneira artística a beleza da vida real. 

Designer Profissional com domínio em ambientes 2D e 3D 
e com perfil de criação; domínio das ferramentas 
de trabalho e do poder de inovação. 

Estagiário Estudante de Design Gráfico ou Digital, 
Computação Gráfica, Desenho Industrial ou 
Arquitetura 

Tabela 12: Cargos e funções da Computação Gráfica. 
Fonte: Departamento de Computação Gráfica (março/2011) 

Os profissionais são divididos em pequenos núcleos, que atendem os vários 

produtos da Rede Record. Julio Balasso, diretor de arte do setor diz que “acima de 30 

trabalhos são produzidos simultaneamente a cada dia”, sendo que para atender esta 

demanda “[...] o departamento ultrapassa 2.000 horas extras mensais”.  

Os projetos são criados para atender diversas áreas da empresa, inclusive 

Chamadas e Criação Visual, com pesquisa e busca contínua de conceitos, que 

personalizem cada produto da emissora, dentro de uma linguagem visual de qualidade. 

A intenção da TV Record, é padronizar os softwares utilizados pela cabeça de rede e as 
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praças da emissora, para que as criações desenvolvidas sejam compatíveis em termos 

técnicos e operacionais.  

Michel Frey, Supervisor de Criação Visual da TV Record, considera Criação 

Visual, Chamadas e Computação Gráfica o tripé criativo da chamada promocional: 

ideia, texto e grafismo, utilizando elementos publicitários para suas criações. Julio 

Balasso afirma que “desde o momento da captação utilizamos as mesmas ferramentas e 

profissionais que são usados em publicidade. Diretor de fotografia, foquista, iluminador, 

diretor de cena, assistentes, câmeras de cinema (4K), gruas, stedicams, e daí por 

diante... também fazemos uso da linguagem, para que o telespectador receba o melhor 

produto final possível”.  

O panorama atual do Departamento de Chamadas demonstra a evolução do 

conceito de autopromoção na TV Record. Se, no final dos anos 1980, o departamento 

era formado por duas pessoas, hoje, são 38 profissionais voltados exclusivamente para a 

produção e idealização das chamadas que divulgam a programação – além dos 47 

profissionais da Computação Gráfica, que também dão suporte à composição das peças. 

Um crescimento proporcional ao posicionamento que a emissora pretende alcançar no 

mercado televisivo.  

Após compreender o Departamento de Chamadas da TV Record, focaremos 

agora na formatação e composição das peças propriamente ditas.  Atualmente não 

existe bibliografia que esclareça ou sirva como referência sobre as chamadas 

promocionais. Por essa razão, nos dispomos a catalogá-las segundo nossa experiência.  

Os diferentes gêneros, tipos e formatos de chamadas promocionais, descritos a 

seguir, estão presentes nas chamadas de todas as emissoras televisivas, porém, com 

algumas características pertinentes apenas à realidade da TV Record, como 

comentaremos oportunamente. 
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3.3 O Formato das chamadas promocionais 

As chamadas são dotadas de uma linguagem bastante peculiar, que exige 

aprendizado com profissionais experientes, para a total compreensão de sua dinâmica. 

Uma linguagem construída a partir da combinação entre elementos audiovisuais. 

Sob o ponto de vista da linha francesa de Análise do Discurso, a televisão é um 

dispositivo de encenação complexo, pois faz uso de inúmeros suportes para transmitir 

uma mensagem. Segundo Charaudeau, os dispositivos de encenação compreendem um 

ou vários tipos de materiais e se constitui como suporte com o auxílio de certa 

tecnologia:  

É no material que se informa, toma corpo e se manifesta, de 

maneira codificada, o sistema significante: uma oralidade, uma 

escrituralidade, uma gestualidade, uma iconicidade. 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 105)  

Mais do que uma informação linguística, propriamente dita (o texto escrito), o 

material transmitido nas chamadas, é composto por vários suportes:  

a) Locução (Off): a voz do locutor que lê e interpreta o texto escrito; 

b) Imagem: as cenas capazes de ilustrar o que está sendo dito, num 

casamento harmonioso entre áudio e vídeo, imagem e 

informação; 

c) A/V: trecho selecionado do programa onde tanto o áudio quanto o 

vídeo são usados para compor o texto, devido a sua pertinência. 

Trata-se de sonoras de novelas, filmes ou programas de 

entretenimento que contribuem na montagem da chamada; 

d) Sonorização: composta pela música de fundo (BG – backgroud) 

usada para fazer a ambientação e também pelos efeitos sonoros 

utilizados para dar maior brilho e marcar os pontos principais da 

peça; 

e) Sobe Som: trecho sem locução, onde a música está em primeiro 

plano e a imagem é composta em sequência, como num clip; 

f) GC (Gerador de Caracteres): os letreiros sobrepostos às imagens 

que frisam graficamente o dia e horário de exibição, bem como o 
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nome das atrações que estão sendo divulgadas, além de 

informações pertinentes como endereço, telefone e outros textos; 

g) Elementos Gráficos: as artes e vinhetas utilizadas para 

complementar a informação, de modo a comunicar ao público, o 

nome e as características do produto que está sendo anunciado; 

Na chamada, os suportes são combinados entre si, numa justaposição entre os 

recursos da televisão, na construção da mensagem. Sobre a particularidade deste meio 

de comunicação, Charaudeau afirma: 

A televisão é imagem e fala, fala e imagem. Não somente a 

imagem (...) mas imagem e fala numa solidariedade tal, que não 

se saberia dizer de qual das duas depende a estruturação do 

sentido. (CHARAUDEAU, 2006, p.109) 

A união entre os suportes são preponderantes para atingir o resultado final da 

mensagem: levar o telespectador à audiência. Sant’Anna enfatiza: 

O objetivo da maioria dos comerciais é passar a mensagem de 

uma forma tal que o espectador se lembre dela na próxima vez 

que for fazer compras. Por isso, é recomendada a repetição da 

promessa, pelo menos, duas vezes em cada comercial, sua 

ilustração visual e sua apresentação em forma de letreiros. 

(SANT’ANNA, 1998, p.167) 

A linguagem textual e o conjunto de elementos utilizados na construção das 

peças são fatores preponderantes na composição do discurso das chamadas. Os 

objetivos desta pesquisa, não contemplam o aprofundamento na análise do discurso das 

chamadas. Conforme elucidado anteriormente, outras pesquisas já se propuseram a 

desenvolver a análise discursiva das chamadas promocionais. Gustavo Henrique 

Oliveira de Almeida
101

 estudou a chamada como gênero televisivo, suas características 

básicas, suas peculiaridades linguísticas e sua interação com outros campos discursivos. 

No entanto, além do conteúdo intrínseco à mensagem, as chamadas são produzidas de 

acordo com estruturas bastante delimitadas.  
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  O autor defendeu a dissertação O gênero chamada de programação – uma investigação sobre as 

chamadas de novelas da Rede Globo em jan.2005 na Universidade Federal de Pernambuco.Outra 

dissertação que abordou o tema foi Todo dia é o mesmo dia: análise discursiva das chamadas de 

programação da TV Globo, defendida por Ricardo Augusto Pereira Cotta em dez.2006 na 

Universidade Católica de Santos.  
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Assim como as peças publicitárias, as chamadas possuem tempo específico para 

atingir seus fins persuasivos. Algumas emissoras não determinam o tempo, enquanto 

outras exigem a cronometragem das peças para facilitar a inserção e afinação dos 

breaks. No caso da TV Record, as chamadas são elaboradas de forma a ter, em média, 

5”, 15”, 30”, 45” ou 1’ de duração, podendo ser maior quando se tratar de lançamento 

de novos produtos ou chamadão da nova programação.  

Outra especificidade estrutural da chamada é a versão. As versões são variações 

de uma mesma chamada, usadas para promover o produto desde o início da campanha 

até o dia de sua exibição, diferindo na informação contida na locução, no GC, nos 

elementos gráficos e, principalmente, no período de veiculação. As versões 

correspondem às seguintes siglas: 

a) Vem Aí: chamada sem a indicação da estreia ou da data de 

exibição, veiculada;  

b) Mês: chamada veiculada no mês anterior à estreia do programa, 

para divulgar o mês em que o programa será lançado;  

c) Dia: chamada veiculada no mesmo mês em que o produto será 

exibido, para divulgar a data de estreia do programa; 

d) PX: chamada veiculada logo após o encerramento do programa 

para indicar a atração da próxima semana;  

e) NT: chamada veiculada, a partir de quatro dias, antes da exibição 

do programa, para indicar a atração da semana; 

f) AM: chamada veiculada no dia anterior à exibição do programa, 

para indicar a atração de amanhã; 

g) HJ: chamada veiculada no dia da exibição do programa, para 

indicar a atração de hoje; 

h) DP: chamada veiculada nos breaks anteriores à exibição do 

programa, indicando que a atração será exibida daqui a pouco; 

i) SEG A SEX: chamada genérica, que mostra a exibição diária (de 

segunda a sexta) de determinado programa, veiculada em 

qualquer momento da programação. 
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As versões classificam as chamadas segundo sua temporalidade, conforme 

elucida Gustavo Almeida: 

[...] as diferentes categorias de chamadas estão diretamente 

relacionadas à cronologia de sua veiculação na televisão, isto é, 

à sua temporalidade. [...] A chamada se corporifica em função 

da grade de programação e vai se modificando ao longo do eixo 

temporal de um dia, uma semana, um mês, etc. (ALMEIDA, 

2005, p. 98) 

De acordo com o coordenador de chamadas da TV Record, Wagner Knoller, as 

campanhas de lançamento requerem a produção de todas as versões das chamadas, com 

os tempos de cinco segundos, 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos e um minuto, 

mas “dependendo do produto e da estratégia da direção, podemos promover um filme 

[exemplo: inédito ou uma super produção] com todas as versões de um lançamento”.  

Para as chamadas diárias e semanais, de produtos que já estão no ar, são 

produzidas menos versões. Para as novelas e para o programa HOJE EM DIA, são 

produzidas as versões AM, HJ e DP de 15 e de 30 segundos, sendo que uma versão NT 

também é disponibilizada para chamar, durante o final de semana, as atrações da 

segunda-feira. Já os programas de entretenimento, jornalismo, esporte, filmes (reprise) e 

séries contam apenas com as versões NT e DP de 15 e de 30 segundos.  

Se por um lado as versões PX, NT, AM, HJ e DP são variações de uma mesma 

criação, existe também outro formato de versão, cuja criação é distinta entre si. As 

chamadas denominadas como V1, V2, V3 ou mais, apresentam um enfoque 

diferenciado do mesmo produto, para promovê-lo sobre diversos pontos de vista. Este 

formato é utilizado para estreias, lançamentos ou promoção de filmes e produtos que 

sejam prioridade da grade, exigindo maior destaque na programação e que, ao mesmo 

tempo, proporcionem a possibilidade de diversos aspectos de abordagem. Tomemos por 

exemplo, um filme de ação, estrelado por uma atriz de renome, com muitas cenas de 

sensualidade. Uma versão pode destacar as imagens de ação deste filme, enquanto outra 

versão, pode ser desenvolvida focando nas cenas de sensualidade da atriz. Neste caso, 

por exemplo, a promoção do filme contaria com as versões PX, NT, AM, HJ e DP, nas 

versões V1 e V2, de 15 e 30 segundos.  
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3.4 Gêneros das chamadas promocionais 

No intuito de cumprir seus objetivos, dentro do espaço televisivo, as chamadas 

promocionais apresentam características diferenciadas. Para preencher o break, 

promover a grade de programação, fixar a personalidade da emissora e estimular a 

audiência, as chamadas são divididas em diferentes gêneros de finalidades, linguagens e 

características pré-determinadas.  

Optou-se por designar essas especificidades das chamadas, como gênero, 

seguindo a ponderação de Arlindo Machado sobre esta terminologia: 

De todas as teorias do Gênero em circulação, a de Mikhail 

Bakhtin nos parece a mais aberta e a mais adequada às obras do 

nosso tempo [...]. Para o pensador russo, gênero é uma força 

aglutinadora e estabilizadora dentro de uma determinada 

linguagem, um certo modo de organizar as ideias, meios e 

recursos expressivos, suficientemente estratificado numa 

cultura, de modo a garantir a comunicabilidade dos produtos e a 

continuidade dessa forma junto às comunidades futuras. Num 

certo sentido, é o gênero que orienta todo o uso da linguagem 

no âmbito de um determinado meio, pois é nele que se 

manifestam as tendências expressivas mais estáveis mais 

organizadas da evolução de um meio, acumuladas ao longo de 

várias gerações de enunciadores. (MACHADO, 2000, p. 68, 

grifo do autor) 

Os gêneros das chamadas levam em conta a temporalidade da promoção e o 

ciclo de vida dos produtos. As chamadas podem ser específicas, manut, institucional, 

especial, horizontal, vertical, duplas, triplas, teasers, rabicho, drops, você está assistindo 

ou a seguir. Passemos a descrever cada um desses gêneros, amplamente utilizados nos 

canais de televisão contemporâneos, tanto nas tevês abertas quanto por assinatura.  

3.4.1 Específica 

As chamadas específicas possuem a finalidade de informar as atrações ou temas 

de um produto de uma determinada data. Neste tipo de chamada, é fundamental constar 

informações como, o nome dos quadros que serão exibidos, ou o nome do artista que 

fará participação em determinado programa.  
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Além da linha de shows, produtos como filmes, episódio de séries, novelas e 

transmissões esportivas, possuem chamadas específicas para deixar o telespectador 

ciente do conteúdo que será transmitido naquela data específica.Elas são, portanto, 

chamadas datadas, cuja validade, é a data de exibição daquela atração. A chamada perde 

a legitimidade, logo que o programa anunciado entra no ar, sendo necessária a 

confecção de nova chamada para o próximo episódio do programa.  

Chamada específica é um gênero utilizado para divulgar o lançamento de 

produtos e também programas, cujo ciclo de vida esteja do crescimento à maturidade. 

Por sua grande abrangência de produtos, e por sua característica de vender o programa 

através de dados factuais, ela é a peça mais produzida e mais exibida pelas emissoras 

abertas, que apostam nas específicas para atrair a audiência.  

Este gênero permite a elaboração de peças em todas as versões, exceto a 

genérica SEG A SEX. Dentro de chamadas específicas, existem peças que promovem 

vários produtos da grade, simultaneamente. As subdivisões mais comuns deste gênero 

são: 

3.4.2 Manut (ou Genérica) 

As chamadas de manutenção, não visam informar as atrações específicas, mas 

enfatizar o dia e o horário de exibição do programa, e ressaltar o enfoque de cada 

produto. Este gênero promove programas já conhecidos do telespectador, quando o 

ciclo de vida do produto já atingiu a maturidade.  

As manuts são atemporais, ou seja, não são datadas e nem vinculadas à data de 

exibição do programa. No entanto, o prazo de validade, desse gênero de chamadas, 

depende da determinação da direção. Geralmente, é estipulado um período de tempo 

para sua exibição, que varia por produto e por emissora, mas que, em média, não 

ultrapassa quatro meses. Depois desse limite de exibição, novas chamadas devem ser 

elaboradas. 

As peças podem enfocar, por exemplo, a simpatia do apresentador, o sucesso das 

atrações, ou qualquer outro aspecto, capaz de vender positivamente o programa. Uma 
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vez, que as chamadas manut, não transmitem informações novas aos telespectadores, 

elas exigem maior criatividade, para a definição do mote, e abordagem das chamadas. 

Ao mesmo tempo, é um gênero que permite maior liberdade de criação de situações 

inusitadas, para promover diversas vezes, mas de maneira diferente, um produto 

popular.  

As manuts admitem todas as versões em seus formatos, exceto as versões de 

lançamento Vem Aí, Mês e Dia. Porém, as versões mais usadas, são as que generalizam 

a exibição do programa como SEG A SEX ou outras que indiquem os dias da semana 

em que o produto vá ao ar, tal como, QUI A DOM (quinta a domingo) ou TER e QUI 

(terças e quintas). Suponhamos que o produto a ser promovido seja uma série às 

quartas-feiras. A manut permite a substituição do formato NT (nesta quarta) pelo 

formato TODA QUARTA. A definição das versões varia de acordo com o padrão 

adotado por cada emissora. 

As chamadas manuts também são conhecidas como genéricas ou chamada 

institucional, dependendo da emissora, embora esta última nomenclatura não seja a mais 

indicada, como veremos a seguir.  

3.4.3 Institucional 

No gênero institucional, o produto a ser promovido é a própria emissora. 

As chamadas institucionais têm o objetivo de fixar a marca junto ao público. 

Esse gênero, não promove um programa particular, mas a emissora como um todo, 

atribuindo personalidade e associando a marca à, por exemplo, questões sociais, 

campanhas de saúde, datas comemorativas, situações pontuais ou qualquer evento que 

contribua para criar uma imagem pública favorável. 

Embora, este gênero, não esteja voltado para o estímulo à audiência dos 

programas, ele pode fazer uso do conteúdo da emissora, inclusive de seus 

apresentadores, para criar peças que associem esses produtos à imagem institucional da 

emissora. As vinhetas de reposição, que utilizam a logomarca em movimento, ao longo 
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da programação, também são consideradas peças institucionais. São elas que assinam a 

exibição, endossando o conteúdo transmitido pela emissora.  

As chamadas institucionais são únicas, não disponibilizando de versões 

diferenciadas. 

3.4.4 Especial 

Chamada especial é um gênero que promove a programação, de forma distinta, 

sobretudo de produtos no ciclo de vida de introdução (lançamento ou relançamento) e 

crescimento.  

Wagner Knoller esclarece que, as chamadas especiais “são peças que, 

geralmente, causam impacto dentro da programação”. Para viabilizar a ideia de cada 

peça, este gênero requer maior investimento em equipamentos e elenco de apoio, 

demandando mais tempo de produção e execução.  

Assim como as específicas, as chamadas especiais são datadas. Sua validade é o 

momento de veiculação do produto.  

3.4.5 Horizontal 

As chamadas horizontais divulgam dia e horário de exibição, bem como o 

conteúdo de programas, porém, com uma peculiaridade: elas promovem os produtos 

dispostos de forma horizontal na grade. O intuito é chamar a programação de uma 

determinada faixa horária, que será exibida ao longo de toda a semana. Suponhamos 

que em dada semana, a programação pretenda exibir um filme diferente por dia, todos 

às onze da noite. Para promover estes filmes, a programação – além das chamadas 

específicas de cada um deles – pode optar em intensificar a promoção com uma 

chamada horizontal, contendo cenas e informações de cada um dos filmes, frisando que, 

a cada dia haverá um filme, e que todos eles serão exibidos na mesma faixa horária.  
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3.4.6 Vertical 

As chamadas verticais promovem os produtos dispostos de forma vertical na 

grade. Essas chamadas são voltadas para a promoção dos programas exibidos num 

único dia da semana, mas em horários distintos, respeitando a ordem cronológica dos 

programas e divulgando as atrações de cada um deles na ordem em que serão exibidos. 

Como ilustração, podemos citar a vertical de domingo da TV Record. Nela são 

divulgados os principais programas exibidos dominicalmente, da manhã até a noite. 

Tanto as verticais quanto as horizontais são chamadas que podem ser específicas 

– quando anunciarem as atrações de determinado período – ou manuts, quando forem 

atemporais. 

3.4.7 Duplas 

Duplas são chamadas que promovem dois produtos, numa única peça. Elas 

visam divulgar as atrações de dois programas (iguais ou distintos), que são exibidos na 

sequência (verticalmente), ou então, promover o mesmo programa, com atrações que 

serão exibidas em dias diferentes (horizontalmente). Como exemplo, podemos citar o 

caso de A FAZENDA, cuja primeira temporada, em 2009, era exibida em duas partes, 

uma às 20:45h e outras às 23:15h. A dupla de A FAZENDA chamava a exibição do 

reality show, e também o boletim sobre o programa, frisando os diferentes horários de 

apresentação.  

3.4.8 Triplas 

Também podem ser realizadas chamadas triplas, promovendo dia e horário de 

exibição de três produtos simultaneamente. 

Tanto as chamadas duplas, quanto as triplas, são peças que podem ser 

específicas – quando anunciarem as atrações de determinado período – ou manuts, 

quando forem atemporais. 
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3.4.9 Teaser 

O teaser é uma peça breve, com duração média de 5” a 10”, que não divulga o 

produto, nem o horário, nem o dia de exibição. Este gênero é utilizado no início da 

campanha de lançamento (ou relançamento) de produtos, e seu objetivo é chamar a 

atenção do telespectador, estimulando a curiosidade para determinado programa. Este 

gênero possibilita apenas os formatos Vem Aí e Mês, e é composto de alguma cena 

marcante (ou elemento gráfico), em conjunto com uma frase, que resuma a essência do 

produto.  

3.4.10 Rabicho (ou Carona) 

O rabicho é um gênero que se assemelha ao teaser, quanto à duração das peças e 

quanto ao ciclo de vida dos produtos, mas possui uma particularidade quanto à forma de 

exibição. Com peças de 5” a 7”, o rabicho está vinculado à chamada de outros produtos, 

ou seja, é exibido na sequência de outra chamada, e por esta característica, também é 

denominado como carona.  

O intuito deste gênero, uma vez acoplado a chamadas de programas de 

entretenimento, é frisar o lançamento (ou relançamento) de um novo produto. Os 

rabichos comportam as versões Mês, Dia, PX, AM, HJ e DP.  

3.4.11 Drops (ou ID´s) 

Os Drops, também chamados de IDs, são peças manut de curta duração, de 6” a 

12” que enfatizam apenas o nome do produto, o dia e o horário de exibição, em versões 

generalizadas, como SEG A SEX. Este gênero é usado pela programação para auxiliar a 

afinação dos breaks, por isso possui a particularidade de possuir um tempo móvel, que 

será determinado pela necessidade de preenchimento do espaço. Tomemos como 

exemplo uma peça com 12 segundos. Ela é confeccionada de modo a permitir que a 

coordenação de exibição possa cortá-la aos 7, 8, 9, 10 ou 11 segundos, de acordo com a 

necessidade do break.  
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Além disso, o Drops tem a função de separar a parte NET, da parte local do 

intervalo. Assim que esta peça é exibida, filiadas e afiliadas passam do sinal em Rede, 

para o sinal local. Esta deixa diminui o risco de vazar comerciais indevidos.  

3.4.12 Você está assistindo 

Esta peça é composta, unicamente, com imagens do programa, sem o horário ou 

a data de exibição, pois sua finalidade é informar o telespectador, durante o intervalo 

comercial, qual o programa está sendo exibido. Ela não pretende estimular a audiência 

prévia, como as demais chamadas, mas sim, cativar a audiência que está migrando de 

um canal a outro, no momento do zapping. Este gênero está presente com maior 

frequência nas tevês por assinatura. 

3.4.13 A seguir 

“A seguir” são chamadas que cumprem o mesmo papel informativo do gênero 

anterior, posicionando o telespectador sobre a próxima atração da grade da emissora. 

Ele também é mais comum nos canais por assinatura. 

Tanto “Você está assistindo”, quanto “A seguir”, têm as características de 

atemporalidade do gênero manut, pois as imagens que compõem estas peças não são do 

programa específico, que está no ar. São utilizadas imagens de diversos episódios deste 

programa, para a composição da peça, e ela deve ser refeita depois de um prazo 

determinado pela emissora.  

É importante enfatizar que, as chamadas propostas nesta pesquisa foram 

agrupadas pelas características definidas que apresentam, baseando-se na experiência 

cotidiana na produção das peças. As chamadas foram classificadas em gêneros, porém, 

Arlindo Machado adverte que: 

[...] não se deve extrair daí a conclusão de que o gênero é 

necessariamente conservador [...]; as tendências que 

preferencialmente se manifestam num gênero não se conservam 

ad infinitum, mas estão em contínua transformação no mesmo 



159 

 

instante em que buscam garantir uma certa estabilização. 

(MACHADO, 2000, p. 68) 

Embora as chamadas aqui descritas, sejam representativas do mercado televisivo 

da atualidade, os gêneros podem sofrer alterações de nomenclaturas ou adaptações de 

tempo e versão, de acordo com a necessidade da programação e o padrão da emissora 

onde são veiculadas. Além disso, a linha que define um gênero do outro, muitas vezes é 

tênue. É possível produzir uma chamada especial, com mais recursos técnicos e de 

produção, para realizar uma peça institucional de fim de ano, por exemplo. Do mesmo 

modo que é possível produzir, teasers ou manuts, com os recursos de chamadas 

especiais. 

3.5 Tipos das chamadas promocionais  

Uma vez posto que, as chamadas pertencem a gêneros bem delimitados e que 

são formatadas de acordo com o intuito da promoção, vale ressaltar outra característica 

que determina a categoria das peças.  

A chamada usufrui da linguagem, do ritmo e do tom dos produtos que promove. 

Sendo assim, as chamadas diferem quanto ao gênero dos programas, e assumem 

peculiaridades de modo que é possível rotular os tipos de chamada como sendo 

chamada de novela, chamada da linha de show
102

, chamada de filme/série, chamada de 

reality show, chamada de esporte, entre outras. Sobre esta especificidade, Gustavo 

Almeida complementa: 

[...] as chamadas de novela têm características que lhes são 

próprias e as distinguem das chamadas típicas de programa de 

auditório. No entanto, todas as chamadas, de qualquer natureza, 

exercem a mesma função social: promover os programas a 

serem exibidos pela emissora, estimulando o telespectador a 

assisti-los. (ALMEIDA, 2005, p. 60) 

Embora, a tipificação das chamadas, esteja vinculada ao gênero dos programas, 

é importante frisar que ela é independente dos gêneros das chamadas. Isto significa que, 

uma chamada de novela pode ser produzida, tanto como gênero específico, quanto como 
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gênero manut. Da mesma forma, uma chamada de reality show pode ser idealizada 

como chamada especial ou como gênero teaser.  

3.6 Outras formas de autopromoção  

Além das variações das chamadas descritas até aqui, como peças exibidas no 

intervalo comercial, existem outras maneiras da emissora promover o conteúdo de sua 

programação, com a diferença que todas elas são veiculadas na arte
103

, ou durante a 

vinheta de passagem dos programas. 

3.6.1 Locução 

A locução consiste na promoção da grade, realizada pela voz padrão da emissora 

(ou outro locutor da casa), durante as vinhetas de passagem dos programas (estamos 

apresentando ou voltamos a apresentar) ou no encerramento dos programas. Elas são 

denominadas como próximas atrações, pois divulgam, durante os créditos de 

encerramento, o programa que será exibido em seguida (numa substituição à chamada a 

seguir). Mas, a locução pode promover também, outros programas da casa, priorizando 

as atrações do dia.  

O objetivo da locução é contextualizar o telespectador, fazendo a manutenção da 

divulgação dos produtos da casa.  

3.6.2 Texto Foguete 

O Texto Foguete é a promoção da programação, durante a transmissão de 

eventos esportivos. Trata-se de textos curtos constando a atração, o dia e o horário da 

exibição do programa, lidos pelos narradores esportivos em momentos estratégicos da 

transmissão como, por exemplo, quando a emissora concorrente está em break.  
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  É denominado como arte o tempo de exibição do conteúdo do programa. Um programa que, por 

exemplo, é exibido das oito e quinze da noite até nove da noite, com dois breaks de 4’30”, possui 36’ 

de arte. 
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3,6.3 Pop up 

Os pop ups são peças gráficas, com movimento, exibidas durante os programas, 

no canto superior esquerdo da tela. Ele é composto pelo nome do programa, dia e 

horário de exibição, com o intuito de promover os produtos da casa, sobretudo os 

lançamentos e estreias. Conta com a animação, efeito sonoro e recursos visuais para 

chamar a atenção do público sem, no entanto, interromper o conteúdo do programa onde 

está inserido. Porém, algumas peças contam com a interação dos apresentadores, sendo 

desenvolvidas para serem veiculadas, de forma ensaiada, durante os programas.  

O pop up é uma forma de divulgação, presente na TV Record, e nos canais por 

assinatura. Comumente, os canais abertos não fazem uso deste expediente. 

3.6.4 Crown 

O crown é uma linha de texto, exibida na parte inferior da tela, que corre da 

esquerda para a direita, com informações pertinentes à programação, durante a exibição 

dos programas da emissora. Este recurso é utilizado, na TV Record, para informar o 

telespectador sobre as alterações de programação, salientar a estreia e/ou lançamento de 

produtos, ou destacar algum tema que será abordado em algum programa da casa. 

Assim como o pop up, o crow informa, sem interromper o conteúdo exibido pela 

emissora, mas sem fazer uso de nenhuma tecnologia ou recurso elaborado, apenas GC. 

3.6.5 Cross Media 

O conceito de cross media está relacionado à intersecção entre as diferentes 

mídias, no intuito de atingir o público-alvo. Para Luis Miguel da Cruz Pato, da Escola 

Superior de Educação de Coimbra, “define-se Cross Media como um produto e/ou 

serviço interativo que envolve mais do que um meio, nomeadamente, televisão, 

celulares e computadores pessoais”.  

No entanto, o autor complementa que “falar de tecnologias interativas em meios 

de comunicação, atualmente, é referir ainda aspectos tradicionais, uma vez que as 
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experiências que têm sido feitas, nestas áreas, estão ainda coladas ao modelo 

tradicional” (PATO, 2006, p.1)
104

. No caso da TV Record, pode-se afirmar que, o uso 

do termo cross media, não é utilizado de maneira totalmente coerente. A emissora faz 

uso da transmigração midiática, para promover seus conteúdos através do R7 – que 

exibe as mesmas chamadas veiculadas no intervalo comercial da Record – anúncios 

produzidos para revistas e que também são veiculados nos jornais e revistas, campanhas 

de rádio e outras mídias. No entanto, a emissora também se refere à cross media, como 

a intersecção entre os diferentes programas da cãs, e faz uso desse recurso como forma 

de autopromoção.  

O diretor de programação, Marcelo Caetano, deixa evidenciada esta distorção 

conceitual, ao descrever as ações desenvolvidas pela emissora: 

A gente tem feito um trabalho [de 2 anos para cá], de cross 

media que a gente não tinha, aqui dentro. Tanto é que foi criado 

um departamento de integração de conteúdo, para fazer a ponte 

entre REC 9 no Rio e os programas da Record para trazer o ator 

da REC 9 e botar ele no programa aqui, mesmo que ele não está 

[sic] num lançamento de novela [...]. Pega lá, a Paloma Duarte 

que está no ar e já bota dentro do programa. Faz esse 

movimento de integração. Uma prova do CSI dentro da A 

FAZENDA para chamar o CSI que estreia segunda[...]. A 

chamada é fundamental e a gente tá ampliando isso com essa 

história de crossmedia que era uma coisa que a gente não tinha. 

Cada um falava do seu produto e vamos embora. Agora a gente 

usa a audiência da casa para se chamar. (CAETANO, 2010) 

A título de ilustração, do conceito de cross media utilizado na Record, pode-se 

citar o lançamento da novela Rebelde, em março de 2011. Foram produzidos avatares – 

bonecos animados que correspondiam a cada um dos personagens – que surgiam na tela 

e acenavam para os apresentadores e telespectadores, enquanto eram citadas as 

informações sobre a estreia da novela. Neste caso, foram usados os recursos do pop up 

para a interação com os apresentadores, mas o cross media da TV Record é feito, 

sobretudo, por meio da integração dos conteúdos, realizada com a menção dos 

apresentadores, sobre os programas da casa. 

Quando questionado sobre a frequência de produção de chamadas dos 

telejornais, o coordenador de chamadas, Wagner Knoller, esclarece que toda a linha de 
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jornalismo, não dispõe de chamadas específicas para a promoção, mas, “são divulgados 

nos outros programas jornalísticos”. Esta afirmação endossa que esta é uma prática 

presente na Record.  

Embora a utilização do termo crossmedia, na TV Record, seja errônea, a menção 

dos apresentadores, como complemento à divulgação dos produtos da casa, é um 

método utilizado por todos os canais abertos, para a promoção de lançamentos e 

estreias.  

3.6.6 Chamadas Intraprogramas  

Embora, as chamadas promocionais, sejam originalmente produzidas para serem 

veiculadas nos intervalos comerciais, elas também são aproveitadas para divulgar a 

programação, no espaço televisivo, destinado à arte dos programas.  

Na TV Record, os apresentadores interrompem seus programas, para a exibição 

das chamadas, sobretudo quando se tratar de lançamentos e estreias. Eles chamam a 

peça promocional e após a exibição, comentam sobre o produto divulgado, exercendo o 

conceito peculiar de cross media. As peças são exibidas em momentos estratégicos, 

quando os programas estão com altos índices de audiência.  

A Rede Globo, também tem feito uso das chamadas intraprogramas, porém de 

forma diferenciada. As chamadas são exibidas no encerramento dos produtos, na 

exibição dos créditos finais, portanto, ainda durante a arte do programa. A imagem é 

recuada, para a veiculação de chamadas, com o objetivo estratégico de segurar a 

audiência para a próxima atração, tendo em vista que, o encerramento dos programas é 

o momento de maior migração do telespectador.  

Nas demais emissoras, este recurso não é utilizado com a mesma frequência. 

Este fato denota que, as maiores emissoras de televisão do Brasil, estão buscando novas 

alternativas e recursos estratégicos em prol de audiência.  



164 

 

3.7 Da criação à aprovação das chamadas promocionais 

A chamada é construída num processo que envolve vários profissionais, numa 

típica linha de produção A elaboração do texto é realizada em simultâneo com a 

roteirização das chamadas, pelo produtor. Em seguida, cabe ao profissional da 

Computação Gráfica, desenvolver os elementos gráficos que embalarão a chamada. 

Após a gravação do texto, pelo locutor, o editor viabiliza na prática, o que o produtor 

idealizou no papel. E por fim, o sonoplasta insere a trilha musical e os efeitos sonoros 

nas peças. Mas esta linha de produção tem um ponto de partida: a criação. 

Em publicidade, o princípio básico da criação, para televisão, é encontrar uma 

grande ideia. Para Doc Comparato, “ideia é um processo mental oriundo da imaginação. 

Criatividade é a concatenação dessas ideias” (COMPARATO, 1983, p. 38). O autor 

afirma ainda que, as ideias não surgem inesperadamente, como uma inspiração, é 

preciso buscá-las em seis diferentes formas. A ideia selecionada emerge de nossa 

própria memória ou vivência pessoal. A ideia verbalizada advém de outra pessoa que 

nos conta ou um fragmento de história que ouvimos em algum lugar. A ideia pode ser 

despertada a partir de um trecho lido em jornais ou revistas. A ideia transformada nasce 

na inspiração de uma obra conhecida, que passa a ser usada de outra forma. A ideia 

solicitada é uma encomenda recebida, a partir da qual, passamos a pensar no assunto. 

Por fim, a ideia pesquisada é aquela que parte da carência do mercado, de uma lacuna 

temática que pode ser desenvolvida para conquistar a diferenciação (COMPARATO, 

1983, p. 48-50).  

O processo de criação das chamadas promocionais é o mesmo das peças 

publicitárias e, assim sendo, nascem da geração de ideias. Para o coordenador de 

chamadas da TV Record, Wagner Knoller, as chamadas: 

[...] são produzidas com o objetivo de promover a grade de 

programação durante o break da emissora. Como se fossem 

‘comerciais da própria emissora’, portanto, elas devem chamar 

a atenção do público e despertar o interesse do telespectador em 

assistir os produtos assim como o comercial deve despertar o 

interesse do público para a venda de um produto. Exige 

criatividade, conhecimento dos códigos de comunicação, 

atenção aos detalhes e às novas formas de linguagem. Exigem 
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também a ‘sacada’, aquela frase, ou take,ou arte que resuma o 

programa de modo engenhoso.(KNOLLER, 2011) 

Mas, a elaboração de uma ideia, tanto das chamadas, quanto das peças 

publicitárias, está atrelada à definição dos objetivos das campanhas, por parte dos 

clientes, bem como à plena compreensão desses objetivos, por parte da equipe de 

criação.  

3.7.1 Definição do produto 

Seja qual for o caminho escolhido para encontrar uma ideia, o fundamental é que 

ela seja eficiente. Por eficiência, entende-se a capacidade de aplacar o público-alvo e 

sobrepujar suas resistências, com a utilização dos argumentos precisos. O argumento 

ideal, no entanto, está intimamente ligado ao pleno conhecimento do briefing e a um 

planejamento estruturado.  

Em publicidade, o planejamento de um filme é mais importante para o sucesso 

de uma campanha, do que a própria criação. Através dele, é possível identificar um 

problema que necessita ser resolvido. Segundo Roberto Menna Barreto: 

Sempre que você vir um anúncio fascinante, muito bem bolado, 

entenda que essa bolação não é demonstração irreprimível e 

gratuita de talento, de bom gosto, de imaginação, como pode 

parecer. Essa bolação é a solução de um problema. (MENNA 

BARRETO, 2004, p. 80) 

No caso das chamadas, o briefing e a definição do problema são transmitidos 

pela diretoria de programação. Em reuniões periódicas, os lançamentos, estreias e 

estratégias de promoção, dos diferentes produtos, são explanadas para que as equipes de 

Chamadas e Criação Visual, possam desenvolver peças que atendam aos objetivos da 

emissora. Julio Balasso esclarece que “existem várias reuniões com a equipe de 

produção e direção. O cliente também acompanha o processo de desenvolvimento 

juntamente com todos os outros departamentos envolvidos. Assim, minimizamos ao 

máximo, qualquer ruído que possa haver no caminho”.  

O briefing, em chamadas, compreende a definição do produto a ser divulgado, a 

definição do enfoque que será dado ao produto, análise do ciclo de vida e definição de 
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datas e horários de exibição. A partir dessas informações, define-se o gênero da 

chamada a ser produzida e estabelece-se o cronograma de entrega das peças, para que 

sejam veiculadas.  

Uma vez em posse dos dados elementares sobre a campanha, o coordenador de 

chamadas da TV Record, em conjunto com o coordenador de criação visual, transmite 

as informações aos produtores, que iniciarão o processo de criação.  

3.7.2 Captação de imagens 

A Criação Visual é o departamento da TV Record, que produz as chamadas de 

lançamento, estreias, chamadas institucionais, aberturas de programas e manuts. 

Quando se tratam de peças desta natureza, os produtores do setor desenvolvem ideia e 

roteiros, cujas cenas deverão ser especialmente gravadas, para a promoção do produto. 

Wagner Knoller diz que “são cerca de dois a três produtos especiais por mês”, 

mobilizando a equipe, na elaboração de orçamentos, que contemplam aluguel de 

equipamentos, contratação de técnicos e profissionais especializados (como câmeras e 

iluminadores específicos para este trabalho), atores, figurantes e locação. Todos esses 

recursos técnicos e operacionais visam a viabilização das chamadas, solicitadas pela 

programação. 

Além das chamadas especiais, outras chamadas também exigem a captação de 

imagens. Para as chamadas específicas, muitas vezes se faz necessário gravar com os 

apresentadores, para que eles falem sobre as atrações de seus programas.  

3.7.3 Decupagem 

Cabe aos produtores de chamada, coletar as informações adicionais sobre as 

atrações, as novidades, o formato da exibição (se é HDTV ou não), solicitando os 

elementos gráficos necessários à composição da chamada e checando o material. 

Esta checagem do produto é denominada decupagem. Através dela, o produtor 

toma conhecimento do material disponível, para ser usado na divulgação. Este material 
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pode ser o próprio programa, que será exibido oportunamente, as imagens captadas 

exclusivamente para a realização das chamadas, imagens de arquivo ou outros.  

A decupagem é a seleção das cenas mais bonitas, interessantes, com qualidade 

técnica e artística, de acordo com a pertinência ao tema abordado, ao produto que se 

pretende divulgar e à emissora onde será veiculado. A escolha das cenas e trechos das 

falas dos atores e/ou apresentadores exige bom senso e sensibilidade, além disso, exige 

precisão, para identificar o ponto da cena selecionada. Quando a decupagem é feita em 

VT, é preciso marcar o time code
105

 e descrever a cena de forma clara, para que o editor 

possa identificá-la em meio a todas as cenas disponíveis. Quando é feita de forma 

digital, em equipamento não linear, o produtor seleciona as cenas e realiza uma pré-

edição com as melhores imagens.  

Ao assistir o material, as ideias deverão surgir, e o formato da chamada, 

começará a se desenhar. É hora de o produtor elaborar o texto. 

3.7.4 Texto 

O processo de criação do texto das chamadas é intrinsecamente relacionado à 

lógica da elaboração dos textos publicitários.  

A eficiência das chamadas, assim como da propaganda, também está relacionada 

à clareza e fácil assimilação da mensagem. O uso da linguagem apropriada é garantia de 

interlocução com o target desejado. Contudo, aproximar-se do 

telespectador/consumidor, exige penetrar no seu universo cultural e respeitar seu modo 

de pensar, refletindo, na tela, os conceitos e verdades presentes nos grupos sociais.  

O conteúdo televisivo está marcado pela construção do imaginário, fazendo uso 

do que Cornelius Castoriadis denomina magma. Para o autor, a realidade social é o 

                                                           
105

  Time Code é um código de oito dígitos que permite a localização precisa de pontos de áudio e vídeo 

durante a edição. Um ponto designado por time code não varia nunca, nem de uma sessão de edição 

para outra, nem de uma máquina para outra, nem de país para país. Anotações do tipo "corta quando 

William sorri para a câmera" deixam espaço para muitas interpretações - especialmente, se William 

sorri com frequência. Além disso, existe a possibilidade real de que existam vários takes da mesma 

cena e o editor possa se confundir. Os números de time code são digitados nesta ordem: horas, 

minutos, segundos e quadros. Disponível em: http://www.cybercollege.com/port/tvp057.htm. Acesso 

em 22 de abril de 2011. 
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tecido das significações imaginárias; várias significações que formam o todo das 

significações e tornam a sociedade dinâmica, viva e animada (CASTORIADIS, 1987, 

p.230). O magma está presente em novelas, telejornais, reality shows e demais 

conteúdos televisivos, mas também está contido nos intervalos comerciais. O grupo 

social cria e altera sua própria história, num processo de construção, onde a propaganda 

tem um papel preponderante. Por meio dos filmes, cada um pode discutir sobre sua vida 

privada, a partir de situações vivenciadas pelo outro, analisar sobre concepções sociais e 

políticas da atualidade e fazer uma revisão de seus próprios conceitos.  

De acordo com Juremir Machado da Silva, “a construção do imaginário 

individual se dá, essencialmente por identificação (reconhecimento de si no outro), 

apropriação (desejo de ter o outro em si) e distorção (reelaboração do outro para si)” 

(SILVA, 2003, p, 4). É perante o outro que nos construímos como pessoa. Nossas 

relações interferem na nossa maneira de ver o mundo, nos nossos gostos, nas nossas 

escolhas e desejos. A propaganda deve retratar o indivíduo, de modo que ele se 

reconheça, que deseje ser como a pessoa da peça ou que perceba sua superioridade em 

relação a essa pessoa. O consumidor deve perceber verossimilhança, entre a campanha e 

o imaginário que compõe suas crenças, para que a mensagem o atinja, e a propaganda o 

convença. James Twitchell (apud ADLER, FIRESTONE, 2002, p. 30) afirma que “a 

publicidade é aquilo que temos em comum, aquilo em que acreditamos. É o que nós 

somos. Somos nós”.  

A publicidade maneja com novos padrões comportamentais e, ao mesmo tempo, 

com conceitos instituídos e arraigados na sociedade. Paulo Ghirotti, presidente da DDB 

Needham Propaganda declarou, em entrevista, que “a propaganda não inova, nem é 

vanguarda. Ela vive da arte, que abre os caminhos da percepção, mas não é arte. E só 

vale das descobertas da arte, quando elas já foram incorporadas pela sociedade” 

(GALVÃO, 1997, p.50). 

Ao trabalhar valores, a publicidade segue a tendência social, reafirmando, de 

maneira lúdica, metafórica, exagerada e estereotipada, o que de fato ocorre nas ruas. Sal 

Randazzo afirma que “a publicidade eficaz se baseia em verdades ou percepções” 

(RANDAZZO, 1997, p.19). Por esta perspectiva, se a publicidade comunicar algo, 

distante do real, ela não atingirá seu objetivo. A capacidade de provocar empatia é o que 
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permite ao indivíduo, vivenciar o comercial, e entrar no processo de identificação e 

projeção.  

Do mesmo modo, as chamadas promocionais fazem uso dos valores e do 

imaginário social para compor o texto. Mas, dialogar com o consumidor, exige técnica. 

Alguns recursos são imprescindíveis na construção das campanhas, sejam de chamadas 

ou de peças publicitárias. O uso do humor, do sexo e de situações oníricas são 

frequentes no objetivo de conquistar o consumidor. A propaganda também pode utilizar 

pessoas de renome para dar testemunhais, pode explicar o produto e também seu 

concorrente, fazer testes diante das câmeras e, principalmente, fazer-se valer do recurso 

da imagem, o trunfo da televisão, que deve falar por si mesma e principalmente, mostrar 

o produto (MENNA BARRETO, 2004, p. 241-248). Mas vale ressaltar que a 

desconfiança do consumidor é latente. Ele conhece as intenções publicitárias, e está 

prevenido contra elas, de forma racional. Cabe ao publicitário ser um profundo 

observador da alma humana, para conseguir tocar, emocionalmente, seu público-alvo.  

Além de boas ideias, clareza, correspondência ao imaginário social e emoção, a 

propaganda e as chamadas devem fazer uso da linguagem própria da televisão, 

composta por planos de imagem, cortes, ângulo, movimento e trilha sonora. A 

combinação de cada um desses elementos audiovisuais compõe a mensagem persuasiva. 

A propaganda, para televisão, deve ser construída em três pontos: curva de 

tensão, ápice e distensão. Menna Barreto afirma que: 

Para compreender o drama de que se nutre a criatividade em TV 

, eu me fixaria no fato de que ele é fundamentalmente tensão. 

Tensão – e alívio de tensão, lembrando a forma clássica da 

catarse, efeito emocional da tragédia. Ou tensão – e alívio de 

tensão, na forma de humor, alma da comédia. (MENNA 

BARRETO, 2004, p. 239-240) 

O comercial deve envolver o telespectador, demonstrando que algo vai 

acontecer, utilizando recursos como música, efeitos e edição na criação do clima de 

tensão. Quando o público percebe que algo está para acontecer, atinge o ápice da 

atenção. É neste momento que o produto deve ser apresentado. Algo é feito ou acontece 

e então vem a distensão da propaganda e o relaxamento do telespectador. Os filmes de 

maiores resultados são os que apresentam algo inusitado no final da peça, de modo a 
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impactar, despertar o desejo de posse pelo produto e manter a propaganda na memória 

mesmo quando não estiver mais sendo veiculada. Essa construção em três pontos não é 

utilizada em todas as chamadas, como as manutenção ou específicas, mas são 

largamente empregadas nas peças de lançamento e estreias.  

Para a elaboração do texto das chamadas, o produtor deve levar em 

consideração, alguns preceitos fundamentais. O primeiro deles é que, o texto das 

chamadas, deve ser escrito para ser lido, e, por essa razão, as palavras devem ser muito 

bem selecionadas para corresponder à linguagem televisiva, que exige coesão e 

objetividade. As informações devem ser condensadas, numa linguagem persuasiva, de 

modo a chamar a atenção do telespectador e despertar seu desejo de assistir ao 

programa. 

A concepção do texto e do contexto das peças deve ter adequação tanto ao 

produto que se pretende divulgar, quanto à emissora onde será veiculada a chamada. 

Isso quer dizer que, produtos que requerem seriedade e credibilidade, como o 

jornalismo, por exemplo, não podem ser abordados da mesma forma despojada que um 

produto humorístico. Cada programa e emissora possui suas próprias possibilidades e 

características limitadoras. É preciso respeitar cada um deles, e usar a criatividade, para 

desenvolver chamadas interessantes sem ferir o gênero dos programas e nem a filosofia 

do canal de televisão que se pretende promover.  

O áudio e o vídeo das chamadas devem estar entrelaçados, numa relação de 

interdependência na composição da mensagem. A elaboração do texto deve estar 

embasada nas imagens selecionadas na decupagem, de modo que eles estejam 

perfeitamente relacionados. Isto implica na necessidade de insertar
106

 imagem de tudo o 

que é dito em off. Quando citado no texto as belezas naturais de Manaus, imagens de 

rios, aves e florestas devem ilustrar este trecho, num casamento e corroboração entre os 

elementos televisivos. No momento da redação, é necessário incluir no texto, apenas o 

que é possível demonstrar em imagem.  

Na composição do texto, o produtor de chamada pode incluir os A/V – sonoras 

dos programas – quando os trechos forem pertinentes e contribuam na promoção do 
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  De acordo com o dicionário de comunicação, trata-se de um neologismo proveniente de insert, ato ou 

efeito de gravar um segmento de áudio ou vídeo separadamente, mixando-os às antigas imagens.  
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produto. Uma fala famosa de um ator, num filme de sucesso, por exemplo, ou uma fala 

decisiva da personagem da novela, ajuda a atrai e despertar o interesse do público. 

E por fim, o produtor deve redigir o texto, com a grafia correta de lugares, 

eventos, apresentadores e artista, conferindo a escrita e a pronúncia para evitar a 

exibição de informações incorretas. 

3.7.5 Roteirização  

A construção de um roteiro de chamadas, leva em conta cada um dos dados que 

compõem a chamada: locução, imagem, GC, A/V, sonorização e elementos gráficos. 

Eles são idealizados separadamente, de acordo com o tipo de produto que necessita ser 

divulgado; a linguagem mais apropriada a este produto; as características dos GC´s (cor, 

tipologia, tamanho e posição na tela); a trilha sonora mais indicada para envolver o 

telespectador; a interpretação ideal de locução para combinar com o texto escrito e 

como vinhetas igualmente compatíveis. Tomemos, como exemplo, um roteiro de 

chamada de novela de época. Um produto como este, requer um texto harmonioso com 

o linguajar sóbrio e formal do século XIX. Uma parte gráfica (GC e vinhetas) deve ser 

rebuscada, como requer o período; a sonorização, também deve ser cerimoniosa; e as 

imagens utilizadas para ilustrar uma peça, devem ser escolhidas de modo a transmitir 

uma dramaticidade desejada: 

A mensagem publicitária é o resultado da integração de 

diferentes códigos semiológicos utilizados conforme o suporte e 

uma estratégia escolhida: na televisão, texto falado / texto 

escrito, imagem fixa/imagem em movimento são explorados 

com barbatanas argumentativos. (LYSARDO DIAS. GOMES, 

2005, p. 124)  

A melhor forma de construir e entrelaçar os argumentos do texto é uma decisão 

que cabe ao produtor. Mas, sejam quais forem os elementos escolhidos na idealização e 

roteirização da chamada, é preponderante que o profissional conceba a peça em lauda 

televisiva e de forma cronometrada. O roteiro deve incluir a presença de A/V, texto, 

GC, vinhetas e sobe sons, no tempo total do formato em questão
107

. E deve apresentar 
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  Uma peça de 15” ou de 45”, por exemplo. 
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também, as versões pretendidas das chamadas, para que o locutor possa gravar todos os 

offs correspondentes. 

O roteiro deve conter, em anexo, a relação de takes decupados, que deverão ser 

usados nas chamadas. Essas cenas devem estar indicadas, de forma clara, de modo que 

o editor possa compreender e utilizar as cenas selecionadas pelo produtor. Neste espelho 

de takes
108

, além da relação de cenas, existe a indicação de onde estão essas cenas – 

quais as fitas, quais os TC´s e uma breve descrição de cada uma delas – para que o 

editor saiba exatamente qual o take escolhido pelo produtor. O espelho também deve 

conter takes extras, para o editor ter opções durante a montagem da chamada. Ninguém 

conhece mais o produto, do que o produtor que o assistiu e teve acesso ao brifing, por 

isso, cabe a ele, a definição do que é mais indicado para cada chamada. 

Importante salientar que, no roteiro de chamada, os elementos icônicos e 

simbólicos são inseridos no contexto linguístico. Embora conste no roteiro as 

informações textuais que serão lidas pelo locutor, também constam indicações 

simbólicas. O momento em que deverá ser introduzida a vinheta da novela, por 

exemplo, é indicado pela inscrição VHT
109

 no lado esquerdo da lauda. O que deverá ser 

escrito em GC, está grifado no texto. Os trechos selecionados das falas dos personagens 

da novela (que serão usados, juntamente com as imagens dos mesmos, para auxiliar a 

narrativa), estão inseridos no roteiro pela a indicação A/V (áudio e vídeo), bem como a 

sinalização do tempo reservado para cada um desses trechos a fim de compor os 30 

segundos destinados à chamada finalizada.  

Charaudeau (2006, p.105) elucida que “não há [...] forma sem conteúdo, 

significante sem significado, mensagem sem suporte” propondo que os elementos se 

complementam na formação e elaboração do conteúdo. Da mesma forma, embora cada 

suporte seja pensado, separadamente, durante a roteirização da chamada promocional, é 

na ilha de edição que os indícios do roteiro tomarão forma, e a mensagem se 

estabelecerá de fato. Cabe ao editor, decodificar cada uma das abreviaturas e sinais, para 

a montagem das chamadas. Por meio do roteiro da chamada, ele compreende a intenção 
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  Relação de takes da chamada. 
109

  Abreviação de vinheta 
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da peça, e a partir dele, tem a possibilidade de montar a peça e criar em cima das ideias 

iniciais do produtor.  

3.7.6 Computação Gráfica 

Ao elaborar o roteiro, o produtor visualiza as artes que serão necessárias para 

compor a chamada e, tão logo conclua sua etapa de criação, deve solicitar tais elementos 

ao departamento de Computação Gráfica. A partir da necessidade de cada peça, os 

artistas gráficos desenvolvem as artes. 

Wagner Knoller esclarece que são os profissionais de Computação Gráfica 

que”criam todo o visual da chamada, desde o logo do programa, novela, sessões de 

filmes, séries... às tarjas de assinatura, contendo as informações de data e horário”. 

Segundo Júlio Balasso, diretor de arte da Computação Gráfica, o objetivo deste trabalho 

“é privilegiar o produto, surpreender o telespectador e nunca ofuscar o 

conteúdo/informação”. Isso significa que, a beleza e inovação gráfica das artes, jamais 

podem suplantar a premissa inicial da chamada, que é informar o telespectador sobre o 

dia e horário dos programas.  

As chamadas possuem, dentro de sua formatação, uma estrutura principal, que 

Balasso descreve a seguir: 

No âmbito geral do processo de chamadas, usamos uma 

fórmula básica, que resolve diretamente qualquer peça 

promocional. Ela é composta por uma cabeça [arte de 

introdução ao produto], passagens [para dar ritmo à peça], 

dia/horário [informação principal] e o cartão do produto 

[logotipo/assinatura]. Claro que existem inúmeras variantes e, 

com certeza, é isso que torna o produto mais surpreendente. 

(BALASSO, 2010) 

A responsabilidade da Computação Gráfica está em transformar, qualquer 

produto da emissora, em algo vendável e atraente. 
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3.7.7 Gravação do Off 

Enquanto as artes estão sendo providenciadas, o texto redigido pelo produtor é 

encaminhado ao locutor, para a gravação do off. O coordenador de chamadas esclarece 

que “a voz padrão da emissora, é [um locutor] exclusivo para a locução de chamadas 

promocionais; ele deve gravar os textos redigidos pelos produtores, fazendo a 

interpretação solicitada, seguindo o estilo e o gênero de cada criação”.  

Cabe ao produtor acompanhar a gravação ou pautar o locutor sobre as intenções 

do texto, isto é, se ele deve ser irônico, alegre, tenso, grandioso ou sério. A entonação 

do locutor é preponderante para dar o tom desejado à chamada. 

A locução deve ser feita com a pronúncia correta de nomes, lugares e eventos, 

por isso, o ideal é que palavras que possam gerar dúvidas, sejam indicadas no roteiro, da 

maneira como se diz. – ao lado da grafia precisa. 

O off deve ser gravado, dentro do tempo estabelecido no roteiro, para que todos 

os elementos da chamada possam ser inclusos no formato desejado. Suponhamos que 

uma chamada de 30 segundos conte com um A/V de 5 segundos e outros 5 segundos de 

vinhetas. Para que ela tenha o tempo desejado, a locução deve ter, no máximo, 20 

segundos. Assim, o locutor deve estar atento às determinações do roteiro, para a 

realização da chamada, sempre com a supervisão e orientação do produtor.  

3.7.8 Edição 

A edição de pós-produção é responsável pela montagem de todos os elementos 

contidos, no roteiro, para a viabilização da chamada. Wagner Knoller acrescenta que 

“ele vai unir todo o trabalho, feito pelo produtor, locutor e artista gráfico, colando os 

takes indicados para cobrir a locução, clipando as imagens e A/Vs, inserindo as artes 

feitas para esses produtos”. Para tanto, o editor deve ter fácil acesso ao off, elementos 

gráficos e fitas onde estão as cenas selecionadas pelo produtor, bem como ao roteiro e 

ao espelho de takes.  
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A presença do produtor, durante a edição, é recomendável para que os editores 

tenham pleno conhecimento da intenção e do ritmo que se pretende dar à chamada. No 

entanto, produção/edição trabalham em conjunto no processo de criação e 

desenvolvimento das peças, cabendo ao editor a sugestão de efeitos visuais, que melhor 

atinjam os objetivos pretendidos pelo produtor.  

O tempo disponível na ilha de edição é reduzido, e o volume de peças a serem 

finalizadas, é muito grande. Por isso, é muito importante que os produtores facilitem ao 

máximo o trabalho do editor, deixando todas as indicações necessárias, no roteiro. Se 

possível, é aconselhável fazer uma ternura
110

 com as imagens selecionadas, sobretudo 

para manuts ou institucionais, a fim de facilitar a localização das cenas e dispensar o 

manuseio de inúmeras fitas.  

3.7.9 Sonorização 

A sonorização é a última etapa da linha de produção das chamadas. É por meio 

do trabalho do sonoplasta, que as peças ganham unidade e acabamento final. Segundo 

Knoller, o sonoplasta “[...] usa as trilhas sonoras e efeitos de áudio para dar à chamada o 

clima certo, enriquecendo e criando unidade às peças”.  

Cabe a este profissional, a sensibilidade de escolher a trilha sonora mais 

condizente com o produto e com a intenção da peça, levando em consideração a 

emissora onde ela será veiculada. A música deve imprimir o ritmo e o clima proposto 

pela chamada, assim, uma peça de humor será sonorizada de forma distinta de uma 

chamada de ação, da mesma forma que um programa que abordará música popular, não 

poderá ser sonorizado com música erudita. Esse discernimento deve partir do 

sonoplasta, mas o produtor deve acompanhar o processo de seleção das trilhas, para 

transmitir o briefing da peça, quando se tratar de uma chamada que exija uma 

sonorização diferenciada.  

Em muitos casos, a trilha sonora pode ser utilizada como base, durante a edição. 

Esse recurso é conveniente para determinar o ritmo da chamada, durante a montagem. 
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  Nome designado para a fita que reúne várias imagens, copiadas em corte seco para serem usadas na 

edição. Também chamado de copião. 
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Nesta situação, o produtor deverá deixar com o editor, a trilha selecionada em conjunto 

com o sonoplasta. Ainda assim, após a edição, a chamada deverá passar pela 

sonorização, para os acertos finais de áudio.  

Além da trilha, a sonorização também consiste na inserção de efeitos sonoros, 

que devem valorizar as artes e vinhetas que compõem a parte visual da chamada, 

pontuando e destacando o que é mais relevante na peça. A inserção dos efeitos visa 

complementar o “casamento” entre, o som e a imagem das chamadas, mas deve ser feito 

com parcimônia, para não poluir desnecessariamente a chamada.  

O sonoplasta da TV Record, também possui outra atribuição. É ele que realiza a 

troca de off, para a montagem das versões das chamadas. As diferentes versões das 

chamadas chegam com um áudio único, como por exemplo, neste sábado. O 

profissional da sonoplastia faz o insert do áudio correspondente às demais versões 

como, amanhã, hoje e daqui a pouco, sempre se atentando ao tempo da chamada. Isto 

porque, o áudio hoje, é menor do que o áudio daqui a pouco, mas ambas as versões das 

chamadas devem ter, por exemplo, 30 segundos. É ele que deverá fazer os acertos finais 

para o cumprimento do formato das chamadas.  

3.7.10 Aprovação 

O produtor é o profissional que acompanha todo o processo de realização da 

chamada: briefing, decupagem, texto, roteirização, gravação do off, solicitação das artes 

à Computação Gráfica, acompanhamento da edição e sonorização. Uma vez findada a 

elaboração da peça, a chamada deve ser submetida à aprovação.  

As peças são analisadas quanto a qualidade técnica, ritmo e qualidade artística, 

como explica Wagner Knoller: 

[...] a chamada deve ser atraente [...]. Todas as informações 

devem estar claras, permitindo um fácil entendimento. O texto 

precisa ter ritmo, a edição e sonorização devem estar de acordo 

com o contexto. [...] Com a finalização da chamada, [...] o 

coordenador checa se as informações, a linguagem e o conceito 

estão corretos [...]. Estilos e expressões são examinados, a fim 

de que haja adequação linguística entre o texto e o produto que 

se pretende promover. Verificamos também se não há repique 
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na edição, se as artes estão corretas, artística e tecnicamente. 

(KNOLLER, 2011)  

Depois da checagem do coordenador de chamadas, a peça segue para apreciação 

do diretor de programação, e só então, é liberada para a inserção no roteiro de mídia 

para ser exibida. Da ideia à exibição, a chamada passa por um processo longo, mas que 

nem sempre equivale há muito tempo de elaboração. Existem peças que são criadas de 

um dia para o outro, enquanto outras, como as chamadas especiais, disponibilizam de 

um mês, em média para a criação, captação e veiculação. A exceção é o chamadão, 

criado com seis meses de antecedência.  

3.8 O roteiro artístico e a exibição das chamadas na TV Record 

O roteiro artístico, na TV Record, corresponde à mídia de chamadas e calhaus. 

Ele é elaborado por duas assistentes: uma responsável pelo roteiro NET/SP e a outra 

pelo roteiro SAT. A mídia é inserida ao roteiro comercial, emitido pela Opec, via TV+, 

utilizando as siglas descritas na tabela a seguir: 

SIGLA FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

AA Abertura Artística Vinheta de abertura dos programas 

BL Bloco – entrevista Divisão dos programas 

CH Chamada Promoção  

VR Vinheta de Reposição Vinhetas com a marca Record, estamos e 
voltamos 

Tabela 13: Descrição das Siglas utilizadas em roteiro artístico.  
Fonte: Opec (março/2011) 

As roteiristas partem de uma relação de chamadas disponibilizadas para a 

exibição, para inseri-las ao roteiro artístico. O documento, onde constam as chamadas 

disponíveis, é denominado Pauta de Produção. As vinhetas de reposição, com a 

logomarca da emissora, são utilizadas na TV Record apenas na abertura e no 

encerramento das transmissões. Já as vinhetas de reposição, denominadas “estamos” e 

“voltamos”, são posicionadas como primeiro evento do break (como indicação de qual 

programa está sendo apresentado), e como o último evento (indicando que o a exibição 

do programa voltará a ser apresentado na sequência). Logo após a veiculação do 

“estamos apresentando”, e antes da exibição do “voltamos a apresentar”, as chamadas 
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são posicionadas, abrindo e fechando os breaks. Esta é uma estratégia de exibição com 

o objetivo de garantir a atenção do telespectador. Segundo Fátima Pacheco
111

, trata-se 

de posições privilegiadas dentro do intervalo comercial:  

A audiência [da publicidade] pode oscilar em muito quanto à 

percepção e lembrança de acordo com sua posição no intervalo, 

sendo a lembrança maior quando segue imediatamente a 

interrupção do programa, diminui e volta a subir quando a 

expectativa do reinício é mais acentuada por parte dos 

audientes. (PACHECO apud TARSITANO, 1984, p. 175) 

Esta regra utilizada para a veiculação de propaganda, também é aplicada na 

exibição de chamadas. A saída de break é o principal momento de fuga da audiência. O 

telespectador faz uso do controle remoto para visitar a concorrência, tão logo o 

programa saia para o intervalo. Ele pode voltar a assisti-lo ou não. Para evitar ao 

máximo essa fuga natural, a chamada deve ser exibida logo no início e prender o 

máximo possível a atenção do telespectador.  

No entanto, em caso de redução estratégica de número ou tempo de breaks, com 

objetivos de conquistar alguns pontos a mais de audiência, junto à concorrência, é 

preciso fazer remanejamento nos intervalos comerciais, o que, muitas vezes, implica na 

retirada de algum material. Neste momento, chamadas e calhaus são as primeiras opções 

para a afinação do break. Do mesmo modo, a determinação de exibir chamadas na 

abertura e no encerramento do intervalo comercial, não significa que outras chamadas 

não possam ser inseridas ao longo do mesmo break, caso haja a necessidade de 

promoção de determinado produto, sobretudo em campanhas de lançamento.  

As chamadas são inseridas de acordo com a prioridade, sendo que os 

lançamentos ocupam principal destaque. Todo o restante da programação é promovido 

de acordo com as peças disponíveis. No roteiro comercial, consta a indicação das 

chamadas que possuem posicionamento específico em determinados breaks. Chamada 

bonificada ou comercializada deve, obrigatoriamente, ser exibida de acordo com as 

especificações da Opec, uma vez que a inserção faz parte do pacote de patrocínio do 

cliente.  

                                                           
111

  Pesquisadora de Midia da agência de propagamda SSC & B Lintas do Brasil.  
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Contudo, nem todos os breaks possuem a inserção de chamadas. Telejornais, por 

exemplo, são produtos que, geralmente, não veiculam peças promocionais. 

Tomando como referência o sinal NET/SP (que disponibiliza de menos tempo 

para a inserção de chamadas, do que o sinal SAT, devido ao grande número de 

comercialização), pode-se afirmar que o tempo NET para as chamadas em cada break é 

de 30 segundos. O coordenador de chamadas, Wagner Knoller, confirma que as peças 

mais solicitadas para a sua equipe, são as que têm duração de 30 segundos. De acordo 

com Stéfanie Correa, assistente de roteiro NET/SP, esse tempo pode variar quando 

existem chamadas de 45 ou de 15 segundos. Já o tempo local SP é todo comercializado, 

não restando espaço para promoção. Por esta razão, as chamadas são posicionadas na 

abertura dos breaks (espaço NET) e apenas raramente, quando o espaço SP dispõe de 

espaço, é que o break fecha com chamada. Stéfanie Correa esclarece que, “cada break 

vai com uma chamada; durante a programação inteira varia entre 25 e 30 chamadas”.  

As chamadas produzidas, na TV Record, estão pautadas na programação NET, 

exibida para todo o Brasil, com horário de Brasília. Todas as chamadas de programas 

locais – exibidos regionalmente através da transmissão de filiadas e afiliadas – ou 

programas exibidos em localidades com horários diferentes, são produzidas pelas praças 

ou solicitadas, em caráter emergencial, para a cabeça de rede. Isto quer dizer que à 

cabeça de rede, cabe promover a programação que contempla todo o território nacional, 

e às praças, cabe promover o conteúdo regional no encaixe local do break. Stefanie 

Correa esclarece que “na maioria das vezes as chamadas são as mesmas. Mas tem 

ocasiões que são produzidas chamadas com horários diferentes para cada praça”.  

Embora a cabeça de rede esteja propensa a atender alguns pedidos específicos de 

emissoras filiadas e afiliadas, para a criação de peças promocionais de programas locais, 

as diferentes praças devem elaborar as chamadas promocionais de seus produtos e criar 

um planejamento de mídia próprio para veicularem as peças no espaço local, como 

explica Gustavo Almeida: 

Isto significa que cada retransmissora deve utilizar o interior do 

intervalo comercial para veicular chamadas e promover seus 

programas próprios. Em alguns casos a retransmissora pode 

negociar com a geradora a substituição de uma chamada 

nacional em uma das extremidades do break – na abertura ou no 
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encerramento – por uma local ou regional, de acordo com as 

necessidades de promoção de cada retransmissora. Neste caso, é 

importante observar qual tipo de programa terá sua chamada 

substituída e qual tipo será promovido, para um melhor e mais 

estratégico encaixe da chamada. (ALMEIDA, 2005, p.50-51) 

O break deve ser usado para promover, eficientemente, a grade de programação, 

(tanto o conteúdo NET, quanto o regional) e, para tanto, o roteiro artístico deve seguir 

uma sequência lógica. As chamadas são dispostas ao longo da programação, de acordo 

com a ordem de exibição dos produtos. Essa sequência visa a, priorização dos produtos, 

que serão exibidos primeiro. Como exemplo, pode-se citar a seguinte situação: numa 

segunda-feira, a prioridade de divulgação são os programas do próprio dia e os produtos 

de terça e quarta-feira; não é considerado como bom aproveitamento, chamar a 

programação do final de semana, que está distante na grade e cujas atrações, muitas 

vezes, ainda nem estão definidas, sendo que existem vários outros produtos a serem 

promovidos. 

Enquanto a ordem da grade é um elemento a ser observado, a inserção das 

chamadas, no roteiro de mídia, também deve levar em conta a regra de exibição das 

versões de cada uma das peças. Os teasers são chamadas que promovem os produtos 

sem, no entanto, divulgar a data da exibição. Essas versões são usadas no início da 

campanha. A versão MÊS deve ser programada em roteiro no mês anterior à exibição 

do programa. Quando o mês da exibição do programa já está em vigência, passa-se a 

programar a chamada de versão DIA. Assim, suponhamos o lançamento de uma novela 

cuja estreia será em 24 de abril. Em março deverá constar em roteiro a versão MÊS, e 

em abril, deverá constar em roteiro a versão DIA 24. 

As chamadas PX, NT, AM, HJ e DP possuem validade de exibição, de acordo 

com a data e o dia da semana em que o programa promovido vai ao ar. Ao longo da 

campanha promocional dos programas, a versão de cada chamada é descartada e 

substituída, no roteiro de mídia, à medida que o prazo é expirado. 

A tabela a seguir relaciona o deadline
112

 de exibição de cada uma das versões, 

seguido pela TV Record:  

                                                           
112

  Expressão que indica limite que não pode ser ultrapassado, prazo final, improrrogável.  
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DIA DE EXIBIÇÃO DO 

PROGRAMA 

DIA LIMITE PARA A VEICULAÇÃO DA 

CHAMADA 

PX NT AM 

Segunda Quarta Sábado Domingo 

Terça Quinta Domingo Segunda 

Quarta Sábado Segunda Terça 

Quinta Domingo Terça Quarta 

Sexta Segunda Quarta Quinta 

Sábado Segunda Quinta Sexta 

Domingo Terça Sexta Sábado 

Tabela 14: Regra de exibição das versões das chamadas. 
Fonte: Departamento de Programação 

As regras, descritas na tabela acima, fazem parte dos critérios de mídia de 

chamadas, em vigor em todas as emissoras de televisão. No entanto, o diretor de 

programação da TV Record, em maio de 2011, decidiu aumentar o deadline da versão 

PX para os programas cuja estreia seja na segunda e na terça-feira. Esta versão passou a 

ser exibida até dois dias antes da exibição do programa. Por exemplo, um programa que 

vai ao ar na segunda, é promovido, por meio da versão PX, até a sexta-feira anterior à 

exibição. Esta alteração implica na utilização da versão NT da chamada, em apenas um 

dia da semana, reduzindo a exibição das peças, a despeito da produção – que mantém 

com o mesmo volume de trabalho para a finalização das chamadas de todas as versões. 

Essa disparidade entre produção e exibição é um fator que procuraremos identificar com 

maior propriedade no levantamento quantitativo de produção e exibição, no Capítulo 

IV. 

Mas, paralelo a todas as regras, existe uma questão preponderante na inserção 

das chamadas nos breaks: trata-se das prioridades estratégicas.A assistente de roteiro da 

TV Record, declara que, para a boa programação de chamadas, deve ser levado em 

conta “o produto que precisa ser mais anunciado; a importância dele; se é estreia ou 

não.” O coordenador de chamadas, Wagner Knoller, complementa: 

[...] se existe algum lançamento, essas chamadas ocupam maior 

tempo nos breaks da emissora. [...] Toda a grade de 

programação deve ser promovida com qualidade, foco e mesma 

atenção, mas, por se tratar de um produto novo da grade, que 

precisa ser apresentado ao público e ao mercado, e que deve 

envolver os telespectadores, os lançamentos exigem foco maior, 

mais esforço, mais criatividade e empenho. Tanto na produção 

como na divulgação do produto. (KNOLLER, 2011) 
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Embora o coordenador de chamadas empenhe o mesmo esforço no 

desenvolvimento das chamadas de todos os produtos da casa, paira a dúvida sobre a 

lógica da exibição das peças produzidas. Sobre o número de exibição das peças 

entregues à programação, Stefanie Correa diz que “praticamente todas as chamadas são 

específicas [...] dependendo do produto, tem umas que vão em média cinco vezes e 

outras uma só”. Quanto ao número de manuts veiculadas diariamente nos breaks, ela 

afirma que são “no máximo duas”.  

Durante entrevista, foi questionado à assistente de roteiro, se o trabalho que ela 

desenvolve na elaboração da mídia de chamadas, é pautado nas referências publicitárias 

e ela foi categórica em afirmar “não sei”. E quando a pergunta é, sobre o número 

máximo de inserções, isto é, à frequência de exibição das peças, ela complementa: “Não 

tem regras. Vai da importância do produto”.  

O desconhecimento das técnicas de frequência e cobertura, amplamente 

utilizadas nos planejamentos de campanhas publicitárias, é um indício de que o 

procedimento de inserção de chamadas é uma decisão centralizada na direção de 

programação. Isto porque, muito embora o roteiro NET/SP seja desenvolvido, seguindo 

as determinações de prioridade estratégica, ele sofre inúmeras alterações posteriores 

após a checagem de Marcelo Caetano, como elucida Stefanie: “Depois da afinação do 

roteiro ele é enviado para o diretor e ele é quem aprova, e faz as devidas alterações de 

mídia”. Wagner Knoller corrobora esta centralização, quando assegura que, não tem 

noção de quantas vezes as peças que produz – nem mesmos quais delas - são exibidas, 

porque “isso é definido pela direção de programação. A mídia é feita de acordo com a 

estratégia da emissora”.  

Esta característica da mídia das chamadas na TV Record, indica que o processo 

de exibição das chamadas, segue critérios subjetivos e intuitos que serão identificados a 

partir da análise quantitativa das chamadas, produzidas e exibidas no período de abril de 

2009 a abril de 2010, que faremos a seguir.  



CAPÍTULO IV 

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO 

 DAS CHAMADAS DA TV RECORD 

Para analisarmos os mecanismos que permeiam as tomadas de decisão, na 

elaboração da mídia de chamadas da TV Record, tomaremos como referência o 

levantamento quantitativo, que pretende detectar o número preciso de chamadas, 

produzidas e veiculadas na emissora, num recorte que compreende abril de 2009 a abril 

de 2010.  

A intenção é utilizar os dados colhidos, nesta fase da pesquisa, como subsídio 

para a análise qualitativa das estratégias que permeiam a inserção de chamadas, nos 

breaks da emissora. Acreditamos que, essas informações, sejam fundamentais para a 

compreensão dos fatores que motivaram a elaboração da mídia de chamadas da Record.  

Tendo em vista que, o acesso aos dados para a pesquisa quantitativa, teve início 

em abril de 2010, optou-se por iniciar a análise em abril do ano anterior, para que deste 

modo, fosse possível abranger a concentração de estreias e lançamentos, permitindo a 

observação do ciclo completo de alguns produtos – desde o lançamento até o declínio – 

bem como a visualização e o planejamento de algumas campanhas.  

Para realizar a quantificação das chamadas, as peças foram divididas entre os 

gêneros televisivos exibidos pela TV Record. Assim, contabilizamos as chamadas do 
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tipo Novela, Esporte, Jornalismo, Reality show, Linha de Show (que engloba os 

programas de gêneros entretenimento e variedades), Filme, Série, além das chamadas 

Factuais, produzidas para eventos sazonais ou produtos esporádicos, do gênero Manut, 

Específicas, Verticais, Horizontais, Duplas, Triplas e Drops. Não levamos em conta o 

formato das chamadas, assim, a peça foi contada como unidade, independente tanto do 

tempo quanto da versão. Assim, nesta pesquisa, chamadas de 15, 30 ou 45 segundos, 

nas versões PX, NT, AM, HJ, ou DP possuem pesos equivalentes na contabilização.  

Para viabilizar a computação, juntamos alguns gêneros de chamadas. Chamadas 

especiais e teasers foram contabilizadas, como sendo chamadas específicas, sendo que 

essa simplificação de nomenclatura, não prejudica, em absoluto, o montante avaliado. 

Os produtos que compuseram o corpus da pesquisa são os programas exibidos 

em todo o período. O item a seguir esclarece os programas promovidos pela TV Record 

de abril de 2009 a abril de 2010, divididos entre os gêneros novela, show, reality show, 

esporte, séries, filmes, jornalismo e também os produtos sazonais, aqui classificados 

como factuais. 

4.1 Descrição dos produtos promovidos pela TV Record (de abril 

2009 a abril 2010) 

Passaremos a descrever os produtos que compuseram a grade de programação, 

de abril de 2009 a abril de 2010.  

Os programas foram separados, de acordo com os gêneros televisivos a que 

pertencem, sendo eles novela, show (que compreende programas de entretenimento e 

variedades), reality shows, esporte, série, filme, jornalismo e especiais (que reúne os 

produtos sazonais da emissora e outras promoções). Enfatizamos que, a veiculação dos 

programas, constante na tabela a seguir, refere-se ao período que compreende esta 

pesquisa, tendo em vista, que a exibição de alguns produtos – fora de abril de 2009 a 

abril de 2010 – pode ter sido feita em horários e dias diferentes dos aqui expostos. 

A tabela 15, a seguir, foi dividida de modo a salientar os produtos que tiveram 

chamadas promocionais, produzidas e/ou exibidas, no período. Os programas da grade 
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de programação da TV Record, que não tiveram chamadas produzidas e/ou exibidas no 

recorte estipulado para esta pesquisa, não estão descritos nas tabelas de gêneros por não 

fazerem parte do corpus do levantamento quantitativo: 

Tabela 15:  

Produtos promovidos de abril de 2009 a abril de 2010 

 Gênero Novela 

PRODUTO VEICULAÇÃO DESCRIÇÃO 

Poder Paralelo 

 

De 14.04.09 
Até 02.03.10 
 
Exibida de 
segunda a sexta, às 
22h30. 

Novela de Lauro César Muniz e Dora 
Castellar, com direção-geral de Ignácio 
Coqueiro. Teve produção musical de João 
Jacques de Oliveira e direção musical de 
Marco Camargo. Contou com Gabriel Braga 
Nunes, Paloma Duarte, Marcelo Serrado, 
Miriam F reeland, Adriana Garambone, 
Patrícia França, Nicola Siri, Maria Carolina 
Ribeiro, Tuca Andrada e Petrônio Gontijo 
nos papéis principais. 

Prova de Amor 

  

Reprise: 
De 04.08.08 
Até 15.05.09 
 
Exibida de 
segunda a sexta às 
16h45. 

Reprise da novela de autoria de Tiago 
Santiago, direção geral de Alexandre 
Avancini, com Lavínia Vlasak, Marcelo 
Serrado, Leonardo Vieira, Vanessa Gerbelli, 
Patrícia França, Bianca Rinaldi, Heitor 
Martinez, Jorge Pontual, Pedro Malta e Júlia 
Maggessi nos papéis principais. 

Promessas de Amor 

 

De 24.03.09 
Até 03.08.00 
 
Exibida de 
segunda a sexta às 
22h30. 

Escrita por Tiago Santiago, com direção geral 
de Alexandre Avancini, é a terceira e última 
novela da trilogia de telenovela Caminhos do 
Coração. Teve Renata Dominguez, Luciano 
Szafir, Marcos Pitombo, Maytê Piragibe, 
Bianca Castanho, Léo Rosa, Juan Alba, Rafael 
Calomeni, Paulo Figueiredo, Carolina 
Holanda e Mário Frias nos papéis principais. 

Bicho do Mato 

 
 
 

Reprise: 
De 16.03.09 
Até 26.06.00 
 
Exibida de 
segunda a sexta 
às 16h00. 

Remake da telenovela homônima de 1972, 
produzida pela Rede Globo. Escrita por 
Bosco Brasil e Cristianne Fridman, com 
supervisão de Tiago Santiago, com direção 
geral de Edson Spinello. Teve André Bankoff, 
Renata Dominguez, Miriam Freeland, Jonas 
Bloch, Marcos Mion, Amandha Lee, Adriana 
Garambone e Bia Seidl nos papeis principais.  

Chamas da Vida 

  

De 08.07.08 
Até 28.04.00 
 
Exibida de 
segunda a sexta às 
21h30. 

É de autoria de Cristianne Fridman com a 
direção geral de Edgard Miranda. 
Apresentava Leonardo Brício, Juliana 
Silveira, Lucinha Lins, Bruno Ferrari, 
Amandha Lee, Juliana Lohmann, Dado 
Dolabella, André Fillippi di Mauro e Lisandra 
Parede nos papeis principais. 
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Bela, A Feia 

 

De 04.08.09 
Até 02.06.10 
 
Exibida de  
segunda a sexta às 
22h15. 

A novela, que inaugurou a parceria para 
produção de conteúdo entre a Record e a 
rede mexicana Televisa, é baseada na obra 
Yo soy Betty, la Fea de Fernando Gaitán, 
adaptada por Gisele Joras, com direção-geral 
de Edson Spinello.Contou com Giselle Itié, 
Bruno Ferrari, Jonas Bloch, Simone 
Spoladore, Carla Regina, Esther Góes, Iran 
Malfitano, Luiza Tomé, Bárbara Borges, 
Sérgio Hondjakoff, Sílvia Pfeifer, Thierry 
Figueira e André Mattos nos papéis 
principais. 

A Escrava Isaura 

 

Reprise: 
Embora tenha sido 
produzida chamada 
para reprise a partir 
de 05.10.09 às 
18h00, a novela não 
foi ao ar no período 
analisado 

A Escrava Isaura foi adaptada do livro de 
Bernardo Guimarães por Tiago Santiago e 
Anamaria Nunes. Teve direção geral de 
Herval Rossano com Bianca Rinaldi no papel-
título, com Leopoldo Pacheco, Patrícia 
França, Renata Dominguez e Théo Becker 
nos papeis principais. Foi exibida pela 
primeira vez de 18 de outubro de 2004 a 29 
de abril de 2005. 

Os Mutantes – Caminhos do 
Coração 

  
 

Reprise: 
De 31.05.10 
Até 14.01.11 
 
Exibida de 
segunda a sexta às 
18h15. 

Telenovela escrita por Tiago Santiago, 
dirigida por Alexandre Avancini. Teve 
Leonardo Vieira e Bianca Rinaldi como 
protagonistas, Tuca Andrada, Ítala Nandi e 
Gabriel Braga Nunes como antagonistas e 
Paulo Nigro, Preta Gil e Felipe Folgosi como 
co-protagonistas. 

A História de Ester 

 

1ª Exibição: 
De 03.03.10  
a 01.04.10 
 
Exibida às terças e 
quintas, 23h00. 
Reprise: 
De 13.04.10  
a 26.04.10 
 
Exibida às terças e 
quintas, 18h00. 

Minissérie baseada no livro bíblico de Ester. 
A história é escrita por Vívian de Oliveira sob 
a direção geral de João Camargo. Tem como 
protagonistas Gabriela Durlo e Marcos 
Pitombo. Como antagonistas Paulo 
Gorgulho, Vanessa Gerbelli, Lana Rodes e 
Gabriel Gracindo. Ewerton de Castro, Letícia 
Colin e Paulo Nigro como co-protagonistas. 

Ribeirão do Tempo 

 

De 18.05.10 
a 02.05.11 
 
Exibida de segunda a 
sexta, 22h15. 

De autoria de Marcílio Moraes e direção de 
Edgard Miranda. Bianca Rinaldi, Caio 
Junqueira, Ângelo Paes Leme, Liliana Castro, 
Taumaturgo Ferreira, Antônio Grassi, Heitor 
Martinez, Ana Paula Tabalipa, Cássio Scapin, 
Angelina Muniz, Juliana Baroni, Letícia 
Medina e Victor Fasano interpretam os 
papeis principais. 
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 Gênero Show (entretenimento e variedades) 

PRODUTO VEICULAÇÃO DESCRIÇÃO 

Hoje Em Dia 

 
 

Estreia em 22.08.05  
 
Exibido de segunda a 
sexta, 09h40. 

Revista eletrônica voltada ao público 
feminino. Estreou em 2005 com Ana 
Hickmman, Britto Júnior e Edu Guedes. Chris 
Flores compôs o elenco, e a partir de 2010, 
após a saída de Britto Junior, o jornalista 
Celso Zucatelli assumiu a atração. No mesmo 
ano, quando Eliana foi para o SBT, Ana 
Hickmann assumiu o Tudo é Possível e Giani 
Albertoni a substitui no programa. Após as 
mudanças, os apresentadores são:Edu 
Guedes, Giani Albertoni, Chris Flores e Celso 
Zucatelli  

Show do Tom 

 

Estreia em 27.09.04 
 
Exibido às segundas-
feiras às 23h15. 

Programa humorístico com apresentação de 
Tom Cavalcanti.  

O Melhor do Brasil 

 

Estreia em novembro 
de 2005.  
Estreou com Rodrigo 
Faro em 12.04.08; 
Exibido aos sábado, a 
partir das 17h00. 

Programa de entretenimento com 
apresentação de Rodrigo Faro. Em junho de 
2009, o apresentador homenageou o cantor 
Michael Jackson que morreu naquele ano, 
caracterizando-se e dançando como ele no 
quadro “Vai dar Namoro”. A partir daí as 
danças não pararam e Rodrigo passou a 
dançar todas as vezes que os casais se 
beijavam, sendo que o quadro passou a ser 
conhecido também como “Dança Gatinho”. 
É o momento mais esperado do programa e 
também o de maior audiência. 

Show de Humor De 04.01.09 
Até 03.05.09  
 
Exibido aos domingos, 
12h30. 

Programa humorístico com apresentação de 
Tom Cavalcanti. 

 

Tudo é Possível 

 

Estreia com Eliana em 
07.08.05  
Estreia com Ana 
Hickman em 12.07.09. 
Exibido 
aos domingos ao 
meio-dia. 

Programa de entretenimento com 
apresentação de Ana Hickmann 

Louca Família 

  
 

De 02.05.09 
Até 13.08.09 
Exibido aos sábados, 
22h15. 
A partir de 04.06.09 
exibido às quintas, 
23h00. 

Louca Família idealizado por Tom Cavalcante 
e escrito pela autora Letícia Dornelles foi 
exibido como especial de Natal nos dias 20 
de dezembro de 2007 e 22 de dezembro de 
2008. O programa, no formato 
sitcom,passou a ser fixo no dia 2 de maio de 
2009.  
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50 por 1 

 

2ª Temporada: 
De 14.03.2009 
Até 03.10.09 
3ª Temporada:  
De 02.01.10  
Até 29.05.10 
 
Exibido aos sábados à 
meia- noite. 

Programa de viagem apresentado por Álvaro 
Garnero, o bastante. 

Ressoar 

 
 

De 
10.09.05 a 01.09.07 
Exibido aos sábados, 
10h00. 

Programa sobre sustentabilidade e cidadania 
do Instituto Ressoar de Responsabilidade 
Social da Rede Record. Apresentado por 
Chris Flores  

Programa da Tarde 

 
 

Estreia em 15.01.07 
Retorno à grade: 
De 02.01.09 
Até 02.03.09 
 
Exibido de segunda a 
sexta, 14h30. 

Programa de variedades com foco no 
público feminino exibido nas tardes da TV 
Record, comapresentação da jornalista 
Maria Cândida, que estreou em janeiro de 
2007. O Novo Programa da Tarde estreou 
em 2 de março de 2009 com 
reformulaçãoes.. O programa ganhou novo 
estúdio, nova vinheta e um novo quadro: O 
Contratado.  

Geraldo Brasil 

 
 

De 06.07.09 
Até 18.12.09 
 
Exibido de segunda a 
sexta, 16h00. 

O programa Geraldo Brasil, exibido nas 
tardes da emissora, tinha a apresentação de 
Geraldo Luís. Trazia reportagens curiosas, 
histórias emocionantes e notícias. 

 

Programa do Gugu 

 

Estreia em 30.08.09  
 
Exibido aos domingos 
às 20h00. 
A partir de 30.05.10, 
exibido aos domingos, 
16h00. 

Programa dominical vespertino,com a 
apresentação de Gugu Liberato. 

 
 
 
 

O Preço Certo 

  

De 16.11.09 
Até 03.07.10 
 
Exibido de segunda a 
sexta às 14h15. 
A partir de 17.04.10 
exibido aos sábados 
as 14h30. 

Game show de origem americana produzido 
pela TV Record em parceria com a 
FremantleMedia e apresentada pelo ator 
Juan Alba, com locução de Débora 
Santilli.Inicialmente, foi exibida de segunda à 
sexta às 14h15 e, posteriormente, às 16h15. 
Na segunda temporada, foi transferida para 
os sábados às 14h30. 

12 Mulheres 

  
 

De 10.10.09 
Até 21.11.09 
 
Exibido aos sábados à 
meia-noite.  
 

Apresentado pela jornalista Maria Cândida, 
o programa traz entrevistas doze mulheres 
de diferentes países e diferentes costumes. 
O programa foi ao ar aos sábados, 00h15 as 
01h00 logo após o Show do Tom, durante as 
férias do programa 50 por 1. 
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Legendários 

 
 

Estreia em 10.04.10 
 
Exibido aos sábados, 
22h45. 

Programa humorístico com apresentação de 
Marcos Mion.  

 Gênero Reality show 

PRODUTO VEICULAÇÃO DESCRIÇÃO 

O Aprendiz 

 
 
 

Estreia em 04.11.04 
 
6ª Temporada: 
De 09.04.09 
Até 28.05.09 
7ª Temporada: 
De 15.04.10  
Até 08.06.10 
Exibido terças e 
quintas, 23h00. 

Reality Show que usa o mesmo formato do 
programa americano The Apprentice, 
originalmente apresentado pelo empresário 
Donald Trump. Durante seis temporadas, 
entre 2004 e 2009, o programa foi 
comandado pelo publicitário Roberto Justus, 
presidente do Grupo Newcomm. Com a 
saída de Justus para o SBT, a sétima 
temporada, em 2010, passou a ser 
comandada pelo empresário João Dória 
Júnior, presidente do grupo Dória 
Associados. 
 

A Fazenda 

 
 

1ª Temporada: 
De 31.05.09 
Até 23.08.09 
Exibido de segunda a 
sexta às 20h45; 
sábados, 21h15 e 
domingos, 20h30. 
2ª Temporada: 
De 15.11.09  
Até 10.02.10 
Exibido de segunda a 
sexta às 21h00; 
sábados, 21h45 e 
domingos, 22h00. 
 

Reality Show com aapresentação do 
jornalista Britto Júnior, baseadono programa 
criado originalmente na Suécia pela 
produtora Strix, denominado The Farm. 
Dificuldades e prazeres da vida simples do 
campo colocam à prova o casting de 
famosos, havendo somente um vencedor no 
final. 

Ídolos 

 
 

Estreia em 19.08.08 
 
2ª Temporada: 
De 18.08.09 
A 16.12.09 
Exibidos as terças e 
quartas às 23h00 
Reprise: 
De 16.01.10 
Até 06.03.10 
Exibido aos sábados, 
14h30. 

Reality show, versão do formato britânico 
Idols, que consiste em revelar o novo ídolo 
musical do Brasil. É apresentado por Rodrigo 
Faro e contou com Paula Lima, Luiz Calainho 
e Marco Camargo como jurados. 
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Troca de Família 

 

Estreia em 28.09.06 
 
3ª Temporada: 
De 13.01.09  
Até 07.04.09 
Exibido as terças às 
23h15 e quintas às 
22h45 
Quadro Tudo é 
Possível: 
De 07.03.10 
Até 23.05.10 
Exibido aos 
domingos, a partir 
das 12h30. 

Reality Show, versão brasileira do Trading 
Spouses da Fox, onde duas mães totalmente 
diferentes trocam de lugar por uma semana. 
Ao término, as mães recebem R$ 25 mil de 
prêmio, porém são as mães “substitutas” 
que decidem como a família gastará o 
dinheiro.  
As primeiras temporadas foram 
apresentadas pela atriz Ana Paula Tabalipa. 
Apesar de ser um programa próprio, parte 
da 4ª temporada do reality show foi exibida 
e apresentada por Ana Hickmann como um 
quadro no programa dominical Tudo É 
Possível. 

  Gênero Esporte 

PRODUTO VEICULAÇÃO DESCRIÇÃO 

Liga dos Campões 

 

De 25.02.09  
Até 08.04.09 
 
Exibido as quartas, 
16h30. 

Competição organizada pela UEFApara os 
clubes de futebol mais prestigiados na 
Europa. O campeão tem direito de disputar 
o mundial interclubes. 
 
 
 

Copa da UEFA 

 
 

De 24.04.08  
Até 30.05.09 
 
Exibido as quintas, 
14h30 e 15h30. 

Competiçãode futebol de clubes europeus. 
É, atualmente, o segundo campeonato mais 
importante no futebol europeu, atrás 
apenas da Liga dos Campeões da UEFA. 

Esporte Fantástico 

 
 

Estreia em 05.07.09 
aos domingos ao 
meio-dia, depois às 
8h00. A partir de 
29.01.10 passou para 
os sábado às 13h00.  

Revista esportiva apresentado por Milena 
Ceribele e exibido aos sábados, à uma da 
tarde.  
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Futebol Solidário Exibido no dia  
23.12.09 
às 15h45 

Jogo beneficente entre artistas promovido 
pelo Instituto Ressoar.  
 

Olimpíadas de Vancouver 

 

De 12.02.10  
Até 28.02.10 
 
Exibido de segunda a 
sexta, 14h30 e 
23h45; nos finais de 
semana das 8h00 às 
9h00 e das 23h00 à 
meia noite. 

Jogos de Inverno realizados em Vancouver , 
no Canadá. 

Jogos Sul-Americanos de 
Medelín 
 

 

De 20.03.10 
Até 30.03.10  
 
Exibido de segunda a 
sexta às 16hs e aos 
sábados às 14h15. 

Jogos sul-americanos disputados na cidade 
de Medellín, na Colômbia. 

  Gênero Séries 

PRODUTO VEICULAÇÃO DESCRIÇÃO 

CSI Las Vegas 

  
 

Estreia em 
17.02.06 
 
Exibida às 
sextas-feiras, 
22h30.  

Sériecentrada nas investigações do grupo 
de cientistas forenses do departamento de 
criminalística da polícia de Las Vegas, 
Nevada. Estes cientistas desvendam 
crimes e mortes em circunstâncias 
misteriosas e pouco comuns. 

CSI Miami 

 

Estreia em 
06.03.07 
 
Exibida as 
terças, 23h00. 

Sériecentrada nas investigações do grupo 
de cientistas forenses do departamento de 
criminalística da polícia de Miami.  

CSI Nova York 

 

Estreia em 
16.02.09 
 
Exibida as 
segundas à 
meia-noite.  

Série centrada nas investigações do grupo 
de cientistas forenses do departamento de 
criminalística da polícia de Nova York.  

A Lei e o Crime  

 

De 05.01.09 
Até 08.06.09 
 
Exibida as 
segundas entre 
22h00 e 23h00. 

Série produzida e exibida pela TV Record. 
Protagonizada por Ângelo Paes Leme e 
Francisca Queiroz, roteirizada por Marcílio 
Moraes e direção de Alexandre Avancini. 
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Record Kids 

  

Estreia em 
08.05.02 
 
Exibida aos 
domingos, 
8h00. 

Exibição de desenhos nas manhãs de 
domingo. 

Dr. House  

  

Estreia em 
03.05.07 
 
Exibida as 
quintas, à 
meia-noite. 

Aclamada série médica norte-americana, 
criada por David Shore e exibida 
originalmente nos Estados Unidos pela 
Fox. Já recebeu vários prémios, entre eles 
dois Globos de Ouro 

Xena 

  
 

Estreia em 
06.02.06 
 
Exibida de 
segunda a 
sexta, 14h00. 

Xena: Warrior Princess é uma série de 
televisão neozelandesa, criada em 1995 
pelos diretores e produtores Robert 
Tapert e John Schulian, foi produzida pela 
Pacific Renaissance Pictures LTDA em 
parceria com a Universal Studios. Xena: 
Warrior Princess foi uma das séries de 
maior sucesso da televisão, tendo sendo 
exibida em cerca de 108 países ao redor 
mundo. 

Todo mundo odeia o Chris 

 

Estreia em 
01.10.06 
 
Exibida de 
segunda a 
sexta entre 
14h00 e 17h00. 

Everybody Hates Chris é uma série 
americana inspirada nas vivências da 
adolescência do comediante Chris Rock, 
no bairro de Bed-Stuy, no distrito do 
Brooklyn, em Nova York. A série teve 
quatro temporadas e foi exibida 
originalmente nos Estados Unidos entre os 
anos de 2005 a 2009. 

Hércules  

 

Estreia 
06.02.06 
 
Exibida de 
segunda a 
sábado, 13h20. 

Série americana produzida entre 1995 e 
1999, e baseada livremente nas façanhas 
do semideus da mitologia grega, Hércules. 

Pica-Pau 

 

Estreia em 
20.11.06 
 
Exibido de 
segunda a 
sexta, 18h00. 

Pica-Pau (no original em inglês Woody 
Woodpecker) é o nome do personagem de 
desenho animado criado em 1940 , 
produzido pelo estúdio de Walter Lantz e 
distribuídos pela Universal Pictures.  

Lipstick Jungle 

  

Estreia em 
07.01.10 
 
Exibida as 
quintas-feiras à 
meia noite e 
meia. 

Lipstick Jungle é um seriado americano, 
produzido e exibido pela NBC. Baseada no 
best-seller de Candace Bushnell (“Sex and 
the City“), esta série dramática 
acompanha três amigas poderosas 
enquanto elas enfrentam os altos e baixo 
das vidas bem sucedidas delas. 
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A Nova Super Máquina 

 
 

Estreia em 
30.08.09 
 
Exibida aos 
domingos, à 
meia-noite. 

Remake do clássico dos anos 80, a série 
mostra o novo “KITT”, o carro mais 
moderno já criado em toda história da 
ficção e equipado com inteligência 
artificia. Formada pelos os atores Justin 
Bruening, Deanna Russo, Bruce Davison e 
Sydney Poitier.  

Irmã ao Quadrado 

 

Estreia em 
21.10.09 
 
Exibida de 
segunda a 
sexta,15h00. 

A série conta a história de duas irmãs 
gêmeas idênticas que foram separadas no 
nascimento e se reencontraram após 14 
anos. 

H20 Meninas Sereia 

 

Estreia em 
21.12.09 
 
Exibida de 
segunda a 
sexta, 18h00. 

Série australiana que conta a história de 
três amigas que ao se aventurarem em um 
passeio de barco acabam deixando de ser 
adolescentes “normais”. 

A Múmia 

 

Estreia em 
21.12.09 
 
Exibida de 
segunda a 
sexta,14h45. 

Desenho animado da Universal Studios, 
baseado no filme homônimo. 

A Mulher Biônica 

  

Estreia em 
06.07.08 
 
Exibida aos 
domingos, à 
meia-noite.  

A nova versão da NBC para a série da 
clássica personagem dos anos 70 estrelado 
pela inglesa Michelle Ryan. 

Johnny Test 

   

Estreia em 
18.01.10 
 
Exibida de 
segunda a 
sexta, 14h45. 

O desenho conta a história de um menino 
de 11 anos cujas irmãs têm um laboratório 
onde criam experiências para impressionar 
seu vizinho. 

Tartarugas Ninja 

 

Estreia em 
21.01.07 
 
Exibida de 
segunda a 
sexta, 15h30. 

Série de desenho animado inspirado na 
franquia homônima, produzido pela 
Mirage Studios, 4Kids Entertainment e o 
canal Fox.  
  

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAmeos#G.C3.AAmeos_id.C3.AAnticos
http://vectorseries.net/index.php/topic,12544.0.html?PHPSESSID=fdb8c9d19aa3905655f6179aca8805ab
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teenage_Mutant_Ninja_Turtles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mirage_Studios
http://pt.wikipedia.org/wiki/4Kids_Entertainment
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fox_Broadcasting_Company
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://cultureba.com.br/wp-content/uploads/2009/08/supermaquina.jpg&imgrefurl=http://cultureba.com.br/2009/08/30/record-estreia-nova-versao-da-serie-a-super-maquina/&usg=__UpYFncsyGd6D00BJ98SAteU9zS4=&h=300&w=505&sz=65&hl=pt-BR&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=0oIoZfJOaFBh-M:&tbnh=77&tbnw=130&prev=/search?q=logomarca+DA+NOVA+SUPER+M%C3%81QUINA+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=HeDBTe_SB43EgAeJ-oiABg
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_ug-vQEOSoww/SvWweOoC_-I/AAAAAAAAB-A/f-cY4h5SMuo/s400/a.JPG&imgrefurl=http://seriesdatvaberta.blogspot.com/2009/11/record-deixa-de-exibir-irma-ao-quadrado.html&usg=__lb7KHilh6VYb9naJPIvbciGP3F8=&h=265&w=395&sz=25&hl=pt-BR&start=17&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=LLEzuBwNSFZKUM:&tbnh=83&tbnw=124&prev=/search?q=logomarca+DA+S%C3%89RIE+IRM%C3%83+AO+QUADRADO+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=N-DBTazJHoLPgAfPt_HjBQ
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/552143/gd/1264685842/h2o-meninas-sereias.jpg&imgrefurl=http://blablabla.gamingblog.com.br/22333/h2o-meninas-sereias/&usg=__eOqB-2AeK2DUA_9ve7ohB7vm5h8=&h=500&w=402&sz=120&hl=pt-BR&start=17&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=QSM38rDAJ4_gnM:&tbnh=130&tbnw=105&prev=/search?q=logomarca+DA+S%C3%89RIE+H20+MENINAS+SEREIAS+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=YeDBTf_lConKgQfwh7HsBQ
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://lh6.googleusercontent.com/_WGNJBDNCcPI/TZUXHcATTuI/AAAAAAAAAxM/OXxxROn_02A/172.jpg&imgrefurl=http://www.aliensnanetbr.com/2011/03/download-serie-bionic-woman-mulher.html&usg=__Dled1cnM3JgFJxdTQ2JbU500KZw=&h=737&w=597&sz=88&hl=pt-BR&start=21&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=4JzDLgSt6H3OYM:&tbnh=141&tbnw=114&prev=/search?q=logomarca+DA+S%C3%89RIE+A+MULHER+BI%C3%94NICA+na+record&start=20&um=1&hl=pt-BR&sa=N&ndsp=20&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=PuHBTauPHYL4gAe7mNCBBg
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_cJXuhjLEp94/TAw_b06aOoI/AAAAAAAAA_g/LUWqk96K5m0/s1600/215647002.jpg&imgrefurl=http://www.temdownloadsgratis.com/2010/06/johnny-test-1-e-2-temporada-dublado.html&usg=__0BrOcNgl6bX3DYy_I6u1N1PzLlo=&h=294&w=230&sz=19&hl=pt-BR&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8wqngL3HAGvoJM:&tbnh=115&tbnw=90&prev=/search?q=logomarca+DA+S%C3%89RIE+JOHNNY+TEST+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=YOHBTY7BJYjogQeE4NjbBQ
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.infantv.com.br/logo_turtles.gif&imgrefurl=http://www.infantv.com.br/nijas.htm&usg=__do6XhdBZu7Y76pqIO16_BGnhIQk=&h=135&w=175&sz=15&hl=pt-BR&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Td2Rc1kBz7pLFM:&tbnh=77&tbnw=100&prev=/search?q=logomarca+DA+S%C3%89RIE+TARTARUGAS+NINJA+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=fuHBTeO8CYTVgAf4g8SCBg
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CSI Investigação Criminal 

 

Estreia em 
25.01.10 
 
Exibida de 
segunda a 
sexta, 21h00. 

Série centrada nas investigações do grupo 
de cientistas forenses do departamento de 
criminalística da polícia de Las Vegas, 
Nevada.  

Monk 

 

Estreia em 
27.01.06 
 
Exibida de 
segunda a 
sexta, 23h15. 

Série sobre o detetive particular Monk, 
estrelado por Tony Shalhoub,um ex-
policial obsessivo compulsivo.  

Psych – Agentes Especiais 

 

Estreia em  
07.05.07 
 
Exibida às 
segundas, 
meia-noite 

Série televisiva americana estrelado por 
James Roday, um jovem consultor da 
polícia que convence as pessoas de que 
ele é vidente 
 

Heroes 

 
 

Estreia em 
23.09.07 
 
Exibida aos 
domingos, 
21h00. 

Série americana criada por Tim Kring. A 
atração conta a história de pessoas 
comuns que descobrem ter habilidades 
especiais, tais como telepatia e capacidade 
para voar. Teve 8 indicações ao prêmio 
Emmy 2007, além de ser recordista de 
audiência entre todas as séries no 
exterior. 

 Gênero Filmes 

PRODUTO VEICULAÇÃO DESCRIÇÃO 

Sessão Especial Estreia em 12.10.08 
 
Exibida em datas e 
ocasiões especiais. 

Sessão de filme 
 
 

Super Tela 

 
 

Estreia em 17.01.07 
 
Exibida às quartas-
feiras, 
23h00. 

Sessão de filme  
 

Tela Máxima 

 

Estreia em 01.04.01 
 
Exibida aos 
domingos, 23h00. 

Sessão de filme 
 

Cine Aventura 

 

Estreia em 
11.04.09 
 
Exibida aos sábados, 
14h00. 

Sessão de filme  
 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Investiga%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perito_criminal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nevada
http://1.bp.blogspot.com/-3s05m8M-7xw/TWMAyJv3ikI/AAAAAAAABo0/iVykWSOo3w8/s1600/CSI.JPG
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_UaJiRXS9A1Y/R-Znv8K2NII/AAAAAAAABxA/ZF36x0nI8OE/s400/monk.jpg&imgrefurl=http://foconatv.blogspot.com/2008_03_01_archive.html&usg=__1cXeZE-Z15M0hbXKf7kYGFz34WE=&h=300&w=400&sz=30&hl=pt-BR&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=wLKfiFzX9rf0WM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/search?q=logomarca+DA+S%C3%89RIE+MONK+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=ueHBTZ7yAsrogQeLm4jgBQ
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://tvshowsforall.files.wordpress.com/2009/01/psych.jpg&imgrefurl=http://amoseriados.blogspot.com/2010/02/psych-agentes-especiais-nas-tardes-da.html&usg=__EExxsqfsjx0kZP6oVivzL0RY30c=&h=257&w=450&sz=101&hl=pt-BR&start=31&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=2MrUfsvq4PAmrM:&tbnh=73&tbnw=127&prev=/search?q=logomarca+DA+S%C3%89RIE+PSYCH+na+record&start=20&um=1&hl=pt-BR&sa=N&ndsp=20&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=5OHBTfH_GoaDgAe_1engBQ
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ronildo.com.br/blog/images/stories/posts/heroes-3tempo.jpg&imgrefurl=http://portalpin.com/2010/03/12/&usg=__cyIbgQf4N3fq90qdxU2rFd51Fpc=&h=318&w=510&sz=26&hl=pt-BR&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=PX3T-t11EoQgdM:&tbnh=82&tbnw=131&prev=/search?q=logomarca+DA+S%C3%89RIE+A+MULHER+BI%C3%94NICA+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=EOHBTaHmGobpgQfdwKnbBQ
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://rd1audienciadatv.files.wordpress.com/2009/08/super-tela.jpg?w=700&imgrefurl=http://ocanal.org/2009/10/09/super-tela-deixa-record-em-primeiro-lugar-durante-50-minutos/&usg=__5f-1k2hAqofmPjgpdJhyAI6saW4=&h=150&w=300&sz=8&hl=pt-BR&start=11&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=DRRhLXqUzOnbRM:&tbnh=58&tbnw=116&prev=/search?q=logomarca+DA+SUPER+TELA+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=UeLBTYPtJ4GtgQeRqp3zBQ
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_VapZmCoijY4/SoVUBdQA1II/AAAAAAAAC8c/l266X-RYpDI/s320/tela_maxima1.jpg&imgrefurl=http://amoscanoradar.blogspot.com/&usg=__yOA74YTOdnMNwPt-Eiy7pcKVy2I=&h=133&w=200&sz=6&hl=pt-BR&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=9WiNXxZMvo3R9M:&tbnh=69&tbnw=104&prev=/search?q=logomarca+DA+TELA+M%C3%81XIMA+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=ZeLBTaqeCoqCgAf47s3aBQ
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-XNN0afAM3mE/TapF6wbMYoI/AAAAAAAAAtw/56nBdpZSBkk/s1600/logo_cineaventura_record.jpg&imgrefurl=http://www.tvbastidores.com/2011/04/cine-aventura-deste-sabado-16-de-abril.html&usg=__hze31slx4Zz8FULyltwkKLVeWrM=&h=195&w=260&sz=54&hl=pt-BR&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=KKM1S5DXFxybIM:&tbnh=84&tbnw=112&prev=/search?q=logomarca+DA+CINE+AVENTURA+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=e-LBTdmXC8nZgAeyrdj7BQ
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Cine Record 

  
 

Estreia em 
09.04.05 
 
Exibida aos 
domingos, 20h30. 

Sessão de filme  
 

Domingo Aventura 

  
 

Estreia em 16.08.09 
 
Exibida aos domingos 

Sessão de filme  
 

  Gênero Jornalismo 

PRODUTO VEICULAÇÃO DESCRIÇÃO 

Câmera Record 

 

Estreia em 
11.01.08 
Exibido às sextas-
feiras, 23h00. 

Programa jornalístico semanal com 
apresentação de Marcos Hummel. 

 

Domingo Espetacular 
 

 
 

Estreia em 
18.04.04 
 
Exibido aos 
domingos, 18h00. 

Revista eletrônica dominical. Estreou sob o 
comando de Celso Freitas e Amália Rocha. 
Atualmente é apresentado por Paulo 
Henrique Amorim, Janine Borba e Fabiana 
Scaranzi. 

 

Repórter Record 

 
 

Maio de 1998 
Exibido aos 
domingos, 21h45.  
A partir de 
31.08.09, exibidos 
às segundas-
feiras, 23h00. 

Programa jornalístico semanal, com 
apresentação de Marcos Hummel.  

 

 

Fala que eu te escuto 

 

Estreia em 2001 
 
Exibido 
diariamente, 
01h00. 

Temas da atualidade são debatidos por 
pastores e bispos da Igreja Universal do 
Reino de Deus, com a participação de 
telespectadores, por telefone.  

Novo Jornal da Record 

 
 

Estreia em 
29.06.09 
Exibido de 
segunda a 
sábado, 20h00. 

Telejornal noturno com apresentação de 
Celso Freitas e Adriana Araújo.  
Em 2009, o novo Jornal da Record, passa a 
ser apresentado por 
Celso Freitas e Ana Paula Padrão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos_Hummel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revista_eletr%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celso_Freitas
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Am%C3%A1lia_Rocha&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Henrique_Amorim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Henrique_Amorim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Janine_Borba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fabiana_Scaranzi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fabiana_Scaranzi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pastor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Universal_do_Reino_de_Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Universal_do_Reino_de_Deus
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Telespectador&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celso_Freitas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Paula_Padr%C3%A3o
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sempretops.com/wp-content/uploads/Domingo-Aventura.jpg&imgrefurl=http://www.sempretops.com/tv/programacao-domingo-aventura-da-record/&usg=__ZAsuITeGBGf1F8n_CbnA_hLUt7g=&h=276&w=388&sz=38&hl=pt-BR&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ocYx6tyqz2eC4M:&tbnh=87&tbnw=123&prev=/search?q=logomarca+DO+DOMINGO+AVENTURA+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=reLBTZa1GdH3gAeiuInkBQ
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://audienciadatv.files.wordpress.com/2009/01/camera_record_logo.jpg?w=210&h=145&imgrefurl=http://audienciadatv.wordpress.com/2009/01/09/camera-record-volta-ao-xingu/&usg=__isialGWuWdWEpUryjfiFvtIF2lQ=&h=125&w=198&sz=7&hl=pt-BR&start=1&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=yqxKGXNBLB_e6M:&tbnh=66&tbnw=104&prev=/search?q=logo+do+programa+c%C3%A2mera+record+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=xdnBTY-4BYjWgQfQkcnuBQ
http://intranet.rederecord.com.br/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Forms/Todos os Itens.aspx?RootFolder=/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Logo Programas/DOMINGO ESPETACULAR&View={7B308937-CF57-406F-AF61-C875A6E0AA53}
http://intranet.rederecord.com.br/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Forms/Todos os Itens.aspx?RootFolder=/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Logo Programas/REPORTER RECORD&View={7B308937-CF57-406F-AF61-C875A6E0AA53}
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_HP32glGHRYw/Sa1akb-poDI/AAAAAAAABHQ/FzYcRRXQpJ4/s320/fala_que_eu_te_escuto.jpg&imgrefurl=http://wwwtvonline.blogspot.com/2009_03_03_archive.html&usg=__NhTAJ5UTYK9jQncouiKwIyNb8rE=&h=147&w=220&sz=6&hl=pt-BR&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Gadgb9dbWFr3yM:&tbnh=71&tbnw=107&prev=/search?q=logo+do+programa+fala+que+eu+te+escuto+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=612&tbm=isch&ei=6tnBTfuENM_SgQfbrP3jBQ
http://intranet.rederecord.com.br/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Forms/Todos os Itens.aspx?RootFolder=/sites/comunicacao/Banco de Imagens 2/Logo Programas/JORNAL DA RECORD&View={7B308937-CF57-406F-AF61-C875A6E0AA53}
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Os 7 Milagres de Jesus 

 

Exibido em 
20.12.09, 
às 19h00. 

Programa especial onde a equipe de 
reportagem da Record mostra os lugares, 
as passagens mais marcantes e a história 
dos sete milagres de Jesus. 
Com apresentação de Marcos Hummel. 

SP no Ar 

 

Estreia em 
10.09.03 
 
Exibido de 
segunda a sexta, 
07h00. 

Telejornal matutino com apresentação de 
William Travassos. 

  Outros Produtos Promovidos (Factuais) 

PRODUTO VEICULAÇÃO DESCRIÇÃO 

Pronunciamentos  
 

De abril de 2009 
a abril de 2010 

Aviso de interrupção da programação para o 
pronunciamento Presidente, Ministro da 
Justiça, Ministro do Trabalho e outros. 
 

Justificativas De abril de 2009 
a abril de 2010 

Avisos sobre Horário de Verão e alteração 
de horários da programação. 

SOS Rio Abril de 2009 Arrecadação de fundos para ação solidária 
junto aos desabrigados pelas enchentes no 
Rio de Janeiro. 

Cuidado com Enchentes Abril de 2009 Dicas para a população em épocas de 
enchentes 

Dia D 21.04.2010 Dia da Decisão. Evento realizado pela Igreja 
Universal do Reino de 
Deus (IURD) no autódramo de Interlagos em 
São Paulo. 

Rádio Record Maio de 2009 Divulgação da rádio.  

Especial Pestalozzi 25.09.09  
 

Arrecadação de doações em prol do 
Instituto Pestalozzi e promoção do evento 
transmitido pelo programa HOJE EM DIA 

Lançamento R7 Inauguração em 
27.09.09 

Promoção de lançamento do portal da Rede 
Record. 

Olimpíadas 2016 Outubro de 
2009 

Promoção das Olimpíadas que se realizarão 
no Rio de Janeiro e que terá cobertura 
exclusiva da Rede Record. 

Oi Fashion Rock 30.11.2009 Show de Rock 

Vinheta Boas-Festas Dezembro de 
2009 

Promoção comemorativa das Festas de fim 
de ano. 

Mestres do Ilusionismo 07.12.2009 Show de mágica com Mister M. 

Ressoar Mega Show 21.12.2009 Especial  

Especial Literatura 
Uns Braços 

28.12.2009  Dramaturgia baseada na obra de Machado 
de Assis 

Retrospectiva 2009 28.12.2009 Programa jornalístico que aponta os 
principais acontecimentos do ano de 2009. 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_K6vAZCh16Y4/TCIcjogEf6I/AAAAAAAAMV8/Lk22cziYkNg/s1600/Os+7+Milagres+De+Jesus.jpg&imgrefurl=http://servosembelem.blogspot.com/2010_11_14_archive.html&usg=__8W9Vw5ZgT3k0vZQYNzsGTjLV4LM=&h=350&w=250&sz=22&hl=pt-BR&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=UkyXG8YK67Xp6M:&tbnh=120&tbnw=86&prev=/search?q=logomarca+dos+7+milagres+de+jesus+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=596&tbm=isch&ei=89zBTbWxFI7egQe97enkBQ
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://ocanal.files.wordpress.com/2009/05/logo_sp_no_ar_jpg1.jpg&imgrefurl=http://almanaqueibope.blogspot.com/2009_07_01_archive.html&usg=__LX9ZX4JKZe-MBZJXWN9RAsK7seE=&h=216&w=320&sz=15&hl=pt-BR&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=V6gBiIP3nu9KOM:&tbnh=80&tbnw=118&prev=/search?q=logomarca+sp+no+ar+na+record&um=1&hl=pt-BR&biw=1004&bih=596&tbm=isch&ei=Ed3BTYKmNZGtgQfy3bCCBg
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Após identificar os programas, que compuseram a grade de programação da TV 

Record, no período de abril de 2009 a abril de 2010, iniciaremos a análise, traçando a 

curva de produção e exibição das chamadas, que promoveram os produtos acima 

descritos. 

4.2 Curva de produção e exibição das chamadas da TV Record  

Detectar a quantidade precisa, de chamadas produzidas pela TV Record, exigiu o 

acesso a todas as peças desenvolvidas, entre abril de 2009 e abril de 2010. Para tanto, 

fizemos a análise de todas as Pautas de Produção, compreendidas no período 

determinado por esta investigação.  

Pauta de Produção é o documento enviado à programação, sempre que houver 

chamadas finalizadas e sonorizadas, disponíveis para exibição. Nela deve constar o 

horário de exibição, a classificação, o nome do produto, a data de exibição, as versões 

existentes, o nome da fita, o time code e a duração de cada chamada. A indicação “OK” 

demonstra que a chamada está sonorizada e pronta para a veiculação. A entrega das 

chamadas, para a coordenação de programação, ocorre ao longo de todo o dia, à medida 

que as peças vão sendo finalizadas e aprovadas. Veja na tabela abaixo um exemplo de 

Produção de Chamadas:  

DATA: 20.08.2010 R Programar somente com a autorização da direção 

22:15 14 

RIBEIRÃO DO TEMPO 

(23.08) MADAME E 

FILOMENA NT 

RIBEIRAO 06 23.27 30” OK 

22:15 

14 

RIBEIRÃO DO TEMPO 

(23.08) MADAME E 

FILOMENA AM 

RIBEIRAO 06 24.03 30” 

OK 

22:15 

14 

RIBEIRÃO DO TEMPO 

(23.08) MADAME E 

FILOMENA HJ 

RIBEIRAO 06 24.39 30” 

OK 

22:15 

14 

RIBEIRÃO DO TEMPO 

(23.08) MADAME E 

FILOMENA DP 

RIBEIRAO 06 25.15 30” 

OK 
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22:15 
14 

RIBEIRÃO DO TEMPO 

(23.08) ACIDENTE NT – B 
RIBEIRAO 06 25.51 15” 

OK 

22:15 
14 

RIBEIRÃO DO TEMPO 

(23.08) ACIDENTE AM – B 
RIBEIRAO 06 26.12 15” 

OK 

22:15 
14 

RIBEIRÃO DO TEMPO 

(23.08) ACIDENTEHJ – B 
RIBEIRAO 06 26.33 15” 

OK 

22:15 
14 

RIBEIRÃO DO TEMPO 

(23.08) ACIDENTE DP – B 
RIBEIRAO 06 26.54 15” 

OK 

Tabela 16: Exemplo de Pauta de Produção de Chamadas. 
 Fonte: Departamento de chamadas. 

Observe, ao lado da data, que se trata da Pauta R. Isto significa que ao longo do 

dia 20 de agosto de 2010, até aquele momento, já haviam sido entregues as pautas de A 

a Q, constando chamadas de outros produtos.  

O exemplo ainda mostra uma observação, em destaque, que diz Ribeirão do 

Tempo – programar somente com a autorização da direção. Esta indicação quer dizer 

que, embora as chamadas estejam prontas para a exibição, sua veiculação ainda depende 

da liberação da diretoria. Esta reserva é mais um indício da centralização das decisões, 

na figura do diretor de programação, destacada há pouco.  

Tendo em vista que, as chamadas só podem ser veiculadas, mediante a 

apresentação deste documento, podemos afirmar que todas as peças produzidas e 

disponíveis para exibição estão inseridas nas Pautas de Produção. Partindo desta 

premissa, tomamos as referidas pautas como referência na contagem das chamadas, 

sendo que cada uma das peças foi considerada como unidade, independentemente do 

tempo ou da versão que apresentam.  

Uma vez esclarecida a fonte das informações, vale lembrar que os dados 

apurados em cada uma das pautas diárias do período, foram acondicionados em tabelas 

do Excel, que possibilitaram o mapeamento das chamadas produzidas mensalmente para 

o sinal NET/SP e para as praças, bem como as refações das peças.  

As chamadas refeitas são aquelas que, uma vez desenvolvidas, finalizadas e 

entregues na Pauta de Produção, sofreram alterações no momento da aprovação da 

diretoria, e precisaram voltar para algumas das etapas de produção. As alterações podem 
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ser a mudança de termos ou palavras do texto; mudança na interpretação do locutor; 

alteração da arte; troca de cenas; substituição de efeitos ou trilhas. As chamadas também 

podem ser refeitas, devido à mudança de horário de exibição do produto, ou ainda, 

devido a alteração de conteúdo do próprio programa.  

Assim, as refações atendem as demandas da programação, no que tange a parte 

artística da peça, informações de exibição, e também as demandas da produção dos 

programas, quanto ao conteúdo dos mesmos. A apuração dessas chamadas foi 

viabilizada através da análise da Pauta de Produção, uma vez que, neste documento, 

consta a solicitação para recopiar chamadas, que já foram entregues anteriormente, e 

que após alteração, estão sendo inseridas à Pauta de Produção novamente.  

A pesquisa identificou que houve um total de 19.127 peças produzidas pela TV 

Record, de abril de 2009 a abril de 2010. Deste montante, 14.205 eram chamadas 

específicas e 869 eram manut, mostrando que as específicas foram produzidas em 

número 74,26% maior. Ao todo 1.073 peças eram de gênero rabicho, 416 verticais, 483 

duplas, 14 triplas, 85 drops e quatro horizontais. 

De abril 2009 a abril de 2010 houve 2.161 peças refeitas, representando 11,32% 

do total produzido no período. As demais praças da Rede receberam 819 chamadas 

produzidas com horários ou conteúdos específicos para suas regiões. 

Após o levantamento de chamadas produzidas pela TV Record, passemos a 

analisar as chamadas efetivamente exibidas de abril de 2009 a abril de 2010, com o 

intuito de compreender se estratégia de autopromoção da emissora, coincide com as 

prioridades, com as quais foram produzidas as chamadas. 

Embora a TV Record armazene toda a sua programação através da gravação 

simultânea de programa ao vivo, e arquivo de fitas dos programas gravados, não existe 

equipamento que registre os breaks em período superior a um mês. Para ter acesso aos 

produtos exibidos nos intervalos comerciais da emissora, fizemos uso do site Controle 

da Concorrência
113

. Por meio desta ferramenta, foi possível levantar todas as chamadas 

veiculadas diariamente pela TV Record, no recorte estipulado para a pesquisa.  

                                                           
113

  O site não permite acesso de pessoas não cadastradas. A autorização do uso da senha desta ferramenta 
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Tendo em vista que, o site Controle da Concorrência indica o produto 

promovido e o tempo da chamada, mas não indica a versão da peça exibida pela 

emissora, optou-se em contabilizar todas as chamadas como uma unidade, independente 

do formato.  

A pesquisa quantitativa identificou que 14.354 chamadas foram exibidas no 

período de abril de 2009 a abril de 2010, na praça Grande São Paulo. Deste montante, 

13.125 eram chamadas específicas e 606 eram manut, mostrando que, a veiculação das 

chamadas, representaram apenas 4,22% do total de chamadas inseridas nos intervalos 

comerciais da TV Record. Ao todo 623 peças eram de gênero rabicho, 1.016 verticais, 

282 duplas, 10 triplas, 81 drops e cinco horizontais.  

Foram 106 horas, 52 minutos e 28 segundos (106:52:28) de veiculação de 

chamadas no intervalo comercial da TV Record – lembrando que, as chamadas 

veiculadas dentro da arte dos programas, não foram consideradas no corpus desta  

O levantamento quantitativo detectou que, as 19.127 chamadas produzidas e as 

14.354 chamadas exibidas, na Grande São Paulo, ao longo dos meses, apresentaram um 

fluxo variável apontado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 5: Total de Chamadas Produzidas e Exibidas (2009/2010) 
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Através do levantamento quantitativo, pode-se perceber que, os meses de abril 

de 2009 (com 1.893 peças), dezembro de 2009 (com 1.711) e fevereiro de 2010 (com o 

total de 1.677) foram os momentos de maior produção, sendo que abril de 2009 

apresentou o maior número de peças produzidas, atingindo a marca de quase 1.900 

chamadas. Esses meses correspondem, aos de maior número de lançamentos, estreias, 

programas inéditos, início de temporada de séries, transmissões de jogos olímpicos de 

inverno e outros. Da mesma forma, os meses que apresentaram menor quantidade de 

peças – junho e outubro de 2009 – não contaram com lançamentos de peso na grade de 

programação. A exibição, no entanto, apontou os meses de abril (com 1.679 chamadas 

veiculadas para a promoção, sobretudo, do lançamento da novela Poder Paralelo e do 

reality show O Aprendiz), maio (com 1.485 peças que também promoveram em maior 

número o reality show A Fazenda) e julho de 2009 (com 1.272 chamadas exibidas para 

a promoção do lançamento da novela Bela, a Feia), os meses de maior inserção de 

chamadas, nos intervalos comerciais, da TV Record. O mês de fevereiro teve o menor 

número de inserções de chamadas nos breaks, representando a maior perda de peças do 

período, ou seja, 52,29% das chamadas produzidas não foram ao ar. 

O número de chamadas exibidas e o tempo de veiculação deveriam estar 

intimamente relacionados. Quanto maior o número de peças exibidas, maior seria o 

tempo ocupado, nos breaks da TV Record. Porém, é possível identificar que, com 

exceção dos três meses que ficaram em primeiro lugar, em exibição e tempo de 

utilização dos breaks, há divergências entre o tempo de exibição e o número de 

chamadas exibidas no período. Observe a tabela abaixo: 

 PEÇAS EXIBIDAS TEMPO DE EXIBIÇÃO 

Abril 1.679 13:01:53 

Maio 1.485 11:35:44 

Junho 991 07:42:09 

Julho 1.272 08:43:40 

Agosto 1.145 08:27:14 

Setembro 1.000 07:01:50 

Outubro 955 06:56:06 

Novembro 956 07:29:29 

Dezembro 1.046 08:32:45 

Janeiro 895 07:06:38 

Fevereiro 800 05:37:54 

Março 947 07:06:52 

Abril 1.183 07:30:14 

TOTAL 14.354 106:52:28 

Tabela 17: Peças Exibidas X Tempo de Exibição de Chamadas (2009/2010)  
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Com seis horas, 56 minutos e seis segundos (06:56:06), o mês de outubro 

apresentou menor tempo de exibição de chamadas do que janeiro, que totalizou sete 

horas, seis minutos e trinta e oito segundos (07:06:38), embora janeiro tenha 

apresentado o menor número de chamadas veiculadas (895 contra 955 de outubro). O 

tempo superior de exibição de chamadas, em janeiro, pode ser explicado pelo tempo, 

igualmente superior, das chamadas utilizadas neste período, como peças de 45 segundos 

e um minuto, para o lançamento de CSI Investigação Criminal. O mesmo ocorre com o 

mês de abril de 2010, que apresentou o quarto maior índice de chamadas exibidas 

(1.183), mas utilizou sete horas, 30 minutos e 14 segundos (07:30:14), tempo de break 

inferior ao mês de dezembro de 2009, que despontou como o quarto maior tempo 

disponível nos breaks (08:32:45), provavelmente em virtude do tamanho das peças 

promocionais de fim de ano. No entanto, como não levamos em conta o formato das 

chamadas produzidas e exibidas, mas sim, a quantidade de peças criadas e veiculadas, 

esse fator torna-se meramente ilustrativo. 

Nota-se que, durante o período analisado, tanto a produção, quanto a exibição 

não foram uniformes. O fluxo variável ao longo dos meses está ligado às prioridades de 

promoção, estipuladas pela diretoria de programação. Os gêneros novela, reality show e 

linha de show (entretenimento e variedades), alternaram-se na liderança de peças 

produzias e exibidas. Os gêneros que apresentaram maior divergência entre produção e 

exibição foram novela e linha de shows. 

Porém, é possível afirmar que, a diferença quantitativa entre as chamadas 

produzidas e exibidas indicam que, os processos de produção e exibição foram 

norteados por lógicas distintas.  

Para compreender a conexão das peças deste período, passaremos a analisar o 

desempenho do departamento de chamadas, com base nos números apresentados mês a 

mês, nos diferentes gêneros televisivos veiculados na TV Record. 
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4.3 Tipos de chamadas produzidas e exibidas (de abril de 2009 a 

abril de 2010) 

Por meio do levantamento quantitativo, pudemos fazer a apuração dos diferentes 

tipos de chamadas exibidas e produzidas, no período destacado para análise. Como 

elucidamos no capítulo III, os tipos de chamadas correspondem aos diferentes gêneros 

televisivos exibidos pelas emissoras. Chamadas do tipo novela, linha de show, reality 

show, esporte, série, filme, jornalismo e factuais foram contabilizadas e analisadas de 

modo a refletir as prioridades promocionais da TV Record em cada um dos meses 

pesquisados.  

4.3.1 Novelas 

Por se tratar de produtos diários, durante o período analisado, houve o número 

sempre elevado de chamadas de novelas, que se mantiveram frequentes na demanda de 

produção do departamento de chamadas. 

O total de chamadas exibidas de novelas, contabilizou 27 horas, 33 minutos e 

dois segundos (27:33:02), o maior tempo de veiculação nos breaks da TV Record, no 

período analisado.  

O ápice da produção de novelas se deu em abril de 2009, graças à exibição de 

quatro títulos simultaneamente: Bicho do Mato, Prova de Amor, Promessas de Amor e 

Chamas da Vida, sendo as duas primeiras, reprises na parte da tarde e as duas últimas, 

inéditas no prime time. 

O gráfico abaixo demonstra o comparativo entre a produção e a exibição desse 

gênero: 
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Gráfico 6: Levantamento de Chamadas de Novela 

A exibição das chamadas acompanhou os picos de produção, porém, veiculando 

as peças, sempre em números inferiores à quantidade de chamadas disponibilizadas pelo 

Departamento de Chamadas. Abril de 2009 foi o maior pico de exibição, devido ao 

lançamento da novela Poder Paralelo, cuja promoção representou 74,59% do total de 

chamadas do gênero novelas deste mês. 

Outros dois meses mostraram destaque, na produção de novelas: julho de 2009, 

pelo lançamento de Bela, a Feia, e fevereiro de 2010, pelas campanhas de encerramento 

de Poder Paralelo e o lançamento de A Historia de Ester.  

A maior divergência ocorreu no mês de maio, onde houve intensa produção de 

peças promocionais do encerramento de Promessas de Amor e do lançamento de Poder 

Paralelo. Apenas 34,48% das chamadas produzidas foram efetivamente exibidas, 

representando perda de 65,51% do material existente.  

4.3.2 Linha de shows 

Observemos a seguir o gráfico dos produtos de gênero entretenimento e 

variedades, que ocuparam 15 horas, nove minutos e dois segundos (15:09:02) dos 

intervalos comerciais no período analisado: 
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Gráfico 7: Levantamento de Chamadas da Linha de Shows 

O mês que apresentou maior número de chamadas produzidas foi agosto, por 

conta do lançamento dos programas Geraldo Brasil (cuja campanha teve início no mês 

de julho) e Programa do Gugu. No entanto, apenas 55,67% das chamadas produzidas, 

neste período, foram exibidas. O mês de maior exibição de chamadas da linha de show 

foi abril de 2010, graças ao lançamento do programa Legendários. Abril de 2010 foi o 

segundo maior pico de produção, também atribuído à promoção do programa 

Legendários.  

Em todo o período analisado, os produtos da linha de shows apresentaram 

número elevado de produção, em virtude de serem produtos diários e semanais, sempre 

presentes na grade da emissora, Como Hoje em Dia, O Melhor do Brasil e Tudo é 
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ranking dos 10 produtos de maior produção mensal de chamadas, no entanto, nunca 

esteve no ranking de exibição. Este dado indica que, apesar do departamento de 

chamadas, ter como prioridade, a promoção deste programa diário, a emissora tem 

outras prioridades promocionais, no momento de veicular as chamadas. Isto implica em 

perda de peças, de tempo de produção, edição e finalização de chamadas. O mês de 

maior disparidade entre produção e exibição deste gênero foi fevereiro, que apresentou 

69,96% de perda. 
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O mês de dezembro apresentou perda de 60, 27% das chamadas, produzidas para 

a promoção dos programas especiais de fim de ano. Isso pode ser explicado pelo pouco 

espaço disponível para as chamadas nos breaks da emissora, tendo em vista a alta 

comercialização do espaço em virtude do período de Natal.  

O mês de outubro trouxe a estreia do programa 12 Mulheres, no dia 10 de 

outubro, cuja campanha de lançamento contou com a produção de 35 peças. Também 

foram intensificadas, as chamadas para campanha de lançamento do programa O Preço 

Certo, com 20 chamadas. Porém, é possível notar que a exibição da linha de shows, no 

mês de outubro, promoveu em maior número o game show O Preço Certo e o Programa 

do Gugu, indicando que, embora os picos se acentuem em momentos de lançamento de 

produtos da grade de programação, os produtos têm destaque diferenciado no momento 

da promoção. 

4.3.3 Reality show 

Passemos agora às chamadas do período para o gênero reality show. Observe o 

gráfico a seguir: 

 

Gráfico 8: Levantamento de Chamadas de Reality show. 
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Foram exibidas em 26 horas, 52 minutos e 58 segundos (26:52:58), o segundo 

maior tempo de veiculação, do período destacado para este estudo. 

O gênero reality show atingiu o maior número de produções, nos meses de maio 

de 2009 e novembro de 2009, graças ao lançamento da primeira e segunda temporada, 

respectivamente, de A Fazenda. Produto que, inclusive, obteve o maior número de peças 

produzidas, ao longo do período analisado. Foram 2.357 chamadas produzidas para a 

promoção do reality, durante o período analisado, das quais 1.956 foram exibidas – 

considerando as chamadas específicas de A Fazenda, rabichos e as peças Soltando os 

Bichos
114

. Um valor que representa 12,32% do total
115

 de peças produzidas para todos 

os programas da TV Record, no período de 13 meses, e 13,62% do total
116

 veiculado 

nos intervalos comerciais. Lembrando que, não foram incluídas as duplas, triplas e 

verticais, que também fizeram a promoção do programa. 

Nota-se que, este gênero, teve acentuada otimização das chamadas produzidas, 

nos meses de abril e maio de 2009. Em virtude da campanha de lançamento de O 

Aprendiz, cuja estreia foi no dia 09 de abril, e da divulgação para as inscrições de 

Ídolos, as chamadas de abril foram exibidas num número 40,27% superior às peças 

disponíveis. Em maio, por sua vez, esta otimização saltou para 69,43% devido à 

campanha de A Fazenda. Os meses de outubro de 2009, março e abril de 2010 também 

apresentaram otimização das peças, embora em percentuais menos expressivos.  

No mês de março de 2010, o reality show Troca de Família, que passou a ser 

exibido como quadro do programa Tudo é Possível, a partir do dia 07 de março, teve 62 

chamadas produzidas, embora tenha tido a exibição reduzida, para apenas 13 inserções 

nos breaks. Nota-se que, em todo o período analisado, Troca de Família obteve o menor 

destaque de veiculação, se confrontados aos demais reality shows. 

Ainda no mês de março de 2010, o maior número de exibição foi para a 

promoção do programa Ídolos, cuja reprise estava no ar, e era dado início a campanha 

                                                           
114

  Trata-se de uma peça promocional onde o telespectador opinava sobre o programa, dando sugestões 

de quem deveria ser eliminado em entrevista para repórter que ao final da fala do telespectador , 

transmitia a hora e o dia de exibição do programa.  
115

  O total de peças produzidas foi 19.127.  
116

  O total de peçasexibidas foi de 14.354. 
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de inscrição para a nova temporada. Foi possível notar que, o destaque atribuído às 

reprises, não se comparam à exibição inédita dos produtos, no que tange à promoção.  

O gênero reality show foi o que menos apresentou perdas entre produção e 

exibição, ainda assim, o mês de fevereiro deixou de exibir 64,86% das peças 

disponíveis.  

4.3.4 Esporte 

Vamos agora, considerar as chamadas do gênero esporte. Duas horas, 17 

minutos e 25 segundos (02:17:25) dos intervalos comerciais, de abril de 2009 a abril de 

2010, foram destinados à exibição de esporte, o segundo menor tempo, destinado às 

chamadas.  

O gênero esporte apresentou produção modesta de chamadas, durante o período 

de análise, conforme ilustra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 9: Levantamento de Chamadas de Esporte. 

A pouca quantidade de chamadas, reflete a pouca incidência de produtos deste 

segmento, na grade da emissora, e sua relevância pouco proeminente (embora a TV 

Record vá transmitir os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, com exclusividade). O 
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devido à promoção das Olimpíadas de Vancouver e Jogos Sul-Americanos, que se 

estenderam até o mês de março.  

Nos meses de abril e maio 2009, houve otimização das chamadas, uma vez que, 

a exibição foi superior ao número de peças produzidas, para a promoção dos 

campeonatos Liga dos Campeões, Copa da Uefa, GT Brasil. Já em junho, a otimização 

deu-se pela campanha de lançamento do programa, Esporte Fantástico, cuja estreia foi 

em 05.07.09.  

No mês de julho, o esporte apresentou um crescimento de 327,27% em relação a 

junho (representando o terceiro pico do gênero, no período de análise) em virtude do 

Esporte Fantástico, mas a exibição não acompanhou este crescimento. 

As peças que promoveram a Olimpíada de Vancouver, também foram exibidas, 

em número superior à produção, no mês de janeiro, divulgando o lançamento do evento. 

Em fevereiro – período da transmissão dos jogos – no entanto, apenas 44,32% das 

chamadas produzidas foram veiculadas, representando perda de 55,67% do material 

disponível para veiculação, a maior perda de todo o período.   

4.3.5 Série 

Voltemos agora nossa atenção para as chamadas de série, cujas peças utilizaram 

oito horas, 10 minutos e 11 segundos (08:10:11) dos intervalos comerciais da TV 

Record: 
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Gráfico 10: Levantamento de Chamadas de Série 

O mês de abril de 2009 apresentou elevada produção de chamadas de séries, 

devido à promoção de A Lei e o Crime, no entanto, a exibição foi 57,59% inferior ao 

número de peças disponíveis para a veiculação.  

A produção de chamadas de séries foi modesta, durante os meses de maio a 

novembro de 2009, e equilibrada com relação à veiculação das peças, por se tratar de 

peças manut, que não possuem destaque nos intervalos comerciais da TV Record. 

Porém, obteve proeminência crescente, entre os meses de dezembro a março.  

Em dezembro, impulsionada pelo período de férias escolares, a produção de 

chamadas promocionais de séries infanto-juvenis teve um aumento de 214,70%, em 

comparação a novembro, e a exibição foi 118,69% superior ao número de peças 

disponibilizadas pela produção, o que representa o único momento de otimização das 

chamadas neste gênero. 

Em geral, as séries são divulgadas com manuts, mas, no mês de janeiro, as séries 

foram exibidas em novos horários, contando com chamadas específicas para esta 

divulgação, o que intensificou a curva de produção, e correspondeu ao pico de exibição 

do gênero séries, no período analisado.  
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Já o ápice de produção ocorreu em fevereiro de 2010, graças à promoção de 

chamadas de lançamento e sustentação para CSI Investigação Criminal. Mas, neste 

caso, houve perda de 57,50% das chamadas no momento da exibição.  

A produção e exibição das chamadas, dos meses de março e abril, também foram 

pautadas na promoção do CSI Investigação Criminal, com perda de 44,06% das peças 

disponíveis para veiculação em março e 45,98% em abril. 

4.3.6 Filme 

Analisemos agora as chamadas do gênero filmes. 

Os filmes ocuparam sete horas, 12 minutos e 46 segundos (07:12:46) dos breaks 

da TV Record e apresentaram o ápice de produção em dezembro de 2009, em virtude 

das exibições especiais de fim de ano. A veiculação das chamadas acompanhou este 

pico na promoção das sessões Super Tela e Cine Record.  

Observe o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 11: Levantamento de Chamadas de Filme 

É possível notar que, em geral, a produção das chamadas de filme foram 

superiores à sua exibição, com grandes disparidades, como em setembro que apresentou 
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perda de 66,32% das chamadas disponíveis para exibição, embora esse mês represente o 

segundo maior momento de produção de chamadas de filmes. 

Depois dos títulos de final de ano, os filmes foram mais divulgados nos 

intervalos comerciais da TV Record, no mês de outubro, promovendo as sessões Super 

Tela e Tela Máxima. 

4.3.7 Jornalismo 

A TV Record faz uso do que denominam cross media, (de maneira equivocada 

como vimos no Capítulo III), para fazer a promoção de seus telejornais. Um telejornal 

está incumbido de promover o outro, dentro de seu tempo de arte. Embora a TV Record 

não faça uso de chamadas para seus telejornais diários, o jornalismo totalizou duas 

horas, 30 minutos e 29 segundos (02:30:29) de exibição de chamadas para a promoção 

dos programas Câmera Record, Domingo Espetacular e Repórter Record. 

As chamadas promocionais do gênero jornalismo apresentaram a seguinte curva: 

 

Gráfico 12: Levantamento de Chamadas de Jornalismo 

A pesquisa quantitativa apontou a produção de chamada para o programa Fala 

que eu te Escuto, que embora seja um produto de cunho jornalístico da Igreja Universal 
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promover – é apontado neste levantamento com 12 produzidas e 20 exibidas no período 

da pesquisa.  

O lançamento do Jornal da Record, com Ana Paula Padrão, também recebeu 

destaque no mês de junho de 2009, sendo o recorde de exibição deste gênero e o menor 

percentual de perda. Dezembro foi o segundo pico de exibição, em virtude da promoção 

do especial jornalístico Os Sete Milagres de Jesus. No entanto, foi o mês de março de 

2010 que apresentou maior número de peças produzidas, sobretudo para a promoção do 

Domingo Espetacular.  

Apesar da produção reduzida de chamadas para este gênero, é possível observar 

a grande perda apresentada no período, sendo que, o mês de abril de 2010, representou a 

maior delas, uma vez que 75% das chamadas produzidas para a promoção de Câmera 

Record, Domingo Espetacular e Repórter Record não foram exibidas.  

4.3.8 Factuais 

Analisemos agora as chamadas que promoveram eventos e programas sazonais: 

 

Gráfico 13: Levantamento de Chamadas Factuais 

O gráfico ilustra que a produção deste segmento foi reduzida, ao longo da maior 

parte do período analisado, apresentando o menor tempo de veiculação de chamadas, de 
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exibição (01:19:21). Porém, aponta picos significativos de produção, nos meses de 

setembro, novembro, dezembro e abril de 2010. 

O mês de setembro, contou com a produção de chamadas que visavam a 

arrecadação de doação para o Instituto Pestalozzi, contabilizadas como peças factuais, 

ao lado do lançamento do portal R7, que entrou no ar no dia 27 de setembro de 2009.As 

chamadas factuais foram otimizadas em 126,6%, com 95 exibições do lançamento do 

portal R7, representando pico de exibição de todo o período analisado. O levantamento 

não apontou, no entanto, a exibição de nenhuma peça do Instituto Pestalozzi ou outras 

peças factuais produzidas. É possível que a veiculação das chamadas, em prol da 

instituição, tenha sido feita durante a arte dos programas ao invés dos intervalos 

comerciais.  

O segundo pico de exibição ocorreu no mês de novembro, por conta da 

aproximação do final de ano e, com ele, a programação especial da TV Record. Esse 

fator pontual incluiu na pauta de produção de chamadas o show OI FASHION ROCKS, 

o Chamadão de Fim de Ano, o Chamadão 2010 com a nova programação da emissora, a 

apresentação Mestres do Ilusionismo, além de justificativas e pronunciamentos. Apesar 

da grande oferta de peças promocionais factuais, foram exibidas 67 chamadas do OI 

Fashion Rock’s e apenas uma do Mestres do Ilusionismo. 

Em oposição aos picos de chamadas exibidas, o maior número de peças 

produzidas ocorreu no mês de dezembro. Entre elas, foram produzidas vinhetas 

comemorativas de Boas Festas, Retropectiva 2009 e a dramaturgia Uns Braços, além de 

justificativas, pronunciamentos e manutenção de promoção do portal R7. Foram 

veiculadas 47 chamadas, sendo que Ressoar Mega Show foi mais promovido, com 16 

inserções nos intervalos comerciais, representando perda de 72,98% do material 

produzido  

Abril de 2010 foi marcado por dois fatos sazonais, pontuados na produção de 

chamadas. O mais importante deles foram as enchentes no Rio de Janeiro. A TV Record 

iniciou uma campanha de solidariedade, através do Instituto Ressoar, denominada S.O.S 

Rio. O segundo evento foi o Dia D, encontro promovido pela Igreja Universal do Reino 

de Deus, que gerou outras 20 peças promocionais. Ao todo foram produzidas 105 peças 
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factuais, no mês de abril, mas que não foram exibidas nos intervalos comerciais da TV 

Record. É provável que essas peças tenham sido utilizadas para a promoção, durante a 

arte dos programas, o que inviabiliza o levantamento para esta pesquisa.  

4.4 Gêneros de chamadas exibidas (abril de 2009 a abril de 2010) 

Após a análise dos tipos de chamadas produzidas e exibidas, no período de abril 

de 2009 a abril de 2010, faremos a análise dos dados apurados dos diferentes gêneros de 

chamadas.  

Conforme elucidado anteriormente, as chamadas de gênero específicas foram a 

maioria, produzida e exibida nos meses estudados, enquanto as chamadas manut 

representaram uma quantidade bem inferior. As chamadas verticais, horizontais, duplas, 

triplas e drops, são gêneros que se sobrepõem, podendo ser tanto específicas, quanto 

manut. Para esta pesquisa, elas foram contabilizadas quanto ao seu gênero 

característico, ou seja, chamadas triplas, por exemplo, foram contabilizadas como tal, 

independente de ser específica ou não. 

4.4.1 Verticais 

Iniciaremos identificando as chamadas de gênero verticais: 

 

Gráfico 14: Levantamento de Chamadas Verticais 
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As verticais estiveram presentes, em todo o período analisado, refletindo a 

importância estratégica da TV Record em promover, simultaneamente, vários produtos 

da programação, sobretudo dos finais de semana. 

Embora as chamadas verticais tenham duração maior do que as demais 

chamadas, por ter a característica de divulgar vários produtos na mesma peça, elas 

possuem prioridade de veiculação na TV Record. Elas dispensam, muitas vezes, a 

exibição das chamadas específicas dos programas, promovendo maior número de 

produtos no espaço de duas chamadas de 30 segundos. Ao todo foram 13 horas, seis 

minutos e 14 segundos de veiculação de chamadas verticais (13:06:14). 

O mês de dezembro foi o pico, tanto de produção, quanto de exibição deste 

gênero de chamada. Neste mês, a produção de chamadas verticais incluiu a promoção 

da programação de sábado, domingo, terça, quarta, quinta, fim de ano e férias, num total 

de 80 peças. A exibição quase dobrou a produção, com 140 inserções, que divulgou 

principalmente a programação de domingo, com 51 exibições. 

O segundo pico de maior exibição ocorreu em agosto de 2009, para a promoção 

da programação de agosto e a programação do final de semana (sábado e domingo). 

Enquanto que, as menores incidências de verticais, foram identificadas nos meses de 

abril de 2010 e maio de 2009.  

Ao contrário dos demais gráficos apresentados, as verticais são as únicas 

chamadas que apresentaram otimização em todos os meses analisados, sem perda de 

peças. O mês de julho representou a maior otimização de chamadas do período (753%), 

uma vez que apenas 13 peças foram produzidas para promover a programação ehouve 

99 inserções, nos intervalos comerciais da TV Record. 

4.4.2 Horizontais 

Vejamos, no gráfico a seguir, como foi a produção e a exibição das chamadas 

horizontais: 
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Gráfico 15: Levantamento de Chamadas Horizontais 

O gráfico aponta a produção e a exibição nula de chamadas horizontais na maior 

parte dos meses analisados. Os únicos picos apresentados por este gênero de chamada é 

no mês de agosto, onde foram produzidas duas peças para a promoção do Cine 

Aventura Especial, com o dobro de exibições (100% de otimização), e no mês de 

março, onde foram produzidas duas peças promocionais das séries, que obteve uma 

única exibição (50% de perda). O tempo destinado à exibição das chamadas horizontais 

contabilizou três minutos e 28 segundos (00:03:28), o menor em todo o período de 

análise.  

4.4.3 Duplas 

Passemos a conferir os dados referentes às chamadas duplas. O mês de abril de 

2009, desponta como o maior pico de chamadas duplas produzidas. Foram 115 peças 

para promover as novelas, tanto do prime time, quanto as reprises da tarde (Bicho + 

Prova e Chamas + Poder). Porém, a exibição não utilizou as chamadas disponíveis, 

contabilizando perda de 77,39%, a maior de todo o período analisado. Observemos o 

gráfico a seguir:  
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Gráfico 16: Levantamento de Chamadas Duplas 

O segundo pico de produção de chamadas duplas foi o mês de dezembro, em 

virtude da promoção da programação diferenciada (A Fazenda + Show do Tom e A 

Fazenda + A Fazenda) e especiais de fim de ano (Ressoar + Retrospectiva e 

Retrospectiva + Uns Braços). Mais uma vez a exibição não correspondeu e, a despeito 

da disponibilidade de chamadas, apenas 30,58% das peças existentes foram 

efetivamente ao ar.  

A maior exibição de chamadas duplas se deu no mês de setembro, sendo que 

Super Tela + Tela Máxima foi a peça mais veiculada, com 23 inserções das 67 

realizadas. Esse número de veiculação corresponde à otimização de 191,30% das 

chamadas produzidas em setembro, a maior de todo o período de análise.  

O menor índice de produção foi em fevereiro de 2010, mas a menor exibição 

ocorreu em junho de 2009, quando nenhuma chamada dupla foi veiculada, embora 

houvesse 20 peças produzidas.  

A veiculação das chamadas duplas totalizou duas horas, 22 minutos e 14 

segundos dos intervalos comerciais da TV Record (02:22:14). Excetuando setembro de 

2009, fevereiro e abril de 2010, todos os demais meses apresentaram perda de chamadas 

duplas, no momento da exibição.  
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4.4.4 Triplas 

Analisemos as chamadas triplas. O gráfico a seguir indica o mês de agosto a 

como o principal pico de produção e exibição: 

 
Gráfico 17: Levantamento de Chamadas Triplas 

Os números de chamadas triplas, produzidas e exibidas, foram tão escassos no 

período pesquisado, quanto os das chamadas horizontais. O pico no mês de agosto se 

deu graças à promoção de A Fazenda + Poder + A Fazenda, que teve 10 exibições das 

11 peças produzidas.  

Os demais picos de produção aparecem no mês de julho, para a promoção de A 

Fazenda + Poder + A Fazenda, e no mês de novembro, para a promoção de Bela + A 

Fazenda + Poder, no entanto, elas não foram exibidas nos intervalos comerciais da TV 

Record. É possível que elas tenham sido exibidas, durante a arte dos programas, mas 

esta pesquisa não tem como apurar esses dados. Nos breaks da TV Record, no entanto, 

podemos afirmar que esse gênero de chamadas foi veiculado por quatro minutos e 54 

segundos (00:04:54), unicamente no mês de agosto de 2009. 

4.4.5 Drops 

Passemos agora a analisar a produção e exibição dos drops. 
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O gráfico demonstra que os drops foram produzidos e exibidos entre, os meses 

de agosto e dezembro de 2009, sendo que atingiu o auge no mês de setembro, quando 

38 peças foram disponibilizadas e 43 foram inseridas nos breaks da TV Record. Ao 

todo foram 10 minutos e 24 segundos de veiculação (00:10:24) dos drops nos intervalos 

comerciais.  

 

Gráfico 18: Levantamento de Chamadas Drops 

Embora os números indiquem otimização das peças, nos meses de setembro, 

outubro e dezembro, ao mesmo tempo em que demonstram exibição inferior à 

produção, nos meses de agosto e novembro, no caso dos drops não podemos falar em 

perda. Isso porque, esse gênero de chamada é desenvolvido não com vistas exclusiva 

para a promoção dos produtos, mas sim para a afinação da programação. Sendo assim, 

as peças são utilizadas de acordo com a necessidade de acerto de tempo, e não se 

perdem uma vez que a validade das peças tem tempo indefinido
117

. 

Por meio da análise dos números de chamadas produzidas e exibidas, no período 

de abril de 2009 a abril de 2010, foi possível identificar que os gêneros televisivos que 

receberam maior destaque promocional por meio das chamadas, foram novelas, linha de 

shows e reality shows, em ordens alternadas, ao longo dos meses analisados.  

                                                           
117

  A alteração dos drops é realizada quando : ela já está no ar há muitos meses e é preciso atualizar os 

takes; quando há mudança de horário do produto; quando há troca de apresentadores; no caso de 

alteração no cenário e outras situações pontuais.  
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Foi possível averiguar também, que existe divergência entre a quantidade de 

peças produzidas, para os diferentes gêneros televisivos, e as peças efetivamente 

exibidas, indicando que muitas das peças produzidas não são veiculadas pela TV 

Record, representando perda de material promocional. Esta divergência demonstra que, 

o conceito de prioridade estratégica de promoção, não é o mesmo para o Departamento 

de Chamada e para a Diretoria de Programação.  

A perda de peças produzidas, no momento da exibição, nos leva a pensar na 

necessidade de otimizar os recursos da produção, focando o trabalho na criação de peças 

que serão efetivamente veiculadas. Produtos de menor necessidade de promoção, 

consomem, desnecessariamente, o tempo e investimento de produção. Tendo em vista, 

que o desenvolvimento do setor de chamadas é subordinado ao brieffing da direção de 

programação, os números demonstram que é preciso rever a transmissão das 

informações, e o esclarecimento sobre as estratégias da emissora, para que sejam 

produzidas peças, que possam ser, efetivamente, veiculadas. É possível, entretanto, que 

a veiculação de algumas chamadas, tenha sido feita durante a arte dos programas, ao 

invés dos intervalos comerciais, inviabilizando a identificação dessas peças em nosso 

levantamento quantitativo. 

Esta pesquisa não verificou a exibição em outras praças, das chamadas 

produzidas, nem mesmo das chamadas veiculadas no sinal SAT da emissora. Assim, 

parte da perda indicada pelos números é consequência disso. Porém, levando em conta a 

Grande São Paulo, a diferença entre peças produzidas e exibidas são perdas reais, 

decorrentes da não exibição de material disponível.  

Os números contabilizados mostram que, os gêneros de chamadas produzidos 

em menor quantidade, no período de abril de 2009 a abril de 2010, foram duplas, triplas, 

verticais e horizontais. Porém, enquanto o Hoje em Dia é o maior exemplo da perda, as 

verticais são exemplos de otimização das peças produzidas, pois invariavelmente são 

veiculadas, em número superior à produção. As verticais do final de semana estão 

presentes em todos os rankings de exibição, sem constar na relação de maior produção, 

indicando que a promoção do final de semana – momento de maior briga de audiência 

entre a concorrência – tem prioridade de exibição. O mesmo ocorre com as vinhetas 

institucionais com a logomarca da emissora, que são, em média, exibidas duas vezes ao 
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dia, otimizando a exibição das peças, que foram produzidas há tempos atrás. Fato que 

coincide com a exibição das séries, cuja promoção – feita com chamadas manuts, que 

não são produzidas continuamente – em alguns momentos, foi superior à produção das 

peças.  

O levantamento quantitativo mostrou que, ainda que, a produção de manuts e 

drops tenha sido superior à sua exibição, não representa perda, porque são utilizadas em 

outras ocasiões, graças ao maior prazo de validade das peças. 

Durante os meses da pesquisa, observou-se que, as chamadas específicas são 

produzidas em maior quantidade. As chamadas manut promoveram, em sua maioria, as 

séries da emissora, além de alguns programas da linha de shows como O Preço Certo e 

Geraldo Brasil, eventualmente o programa Hoje em Dia e o Programa do Gugu, além 

das novelas Chamas da Vida, Poder Paralelo e Bela, a Feia.  

Nota-se que, os produtos com menor número de peças produzidas, foram séries, 

justificativas, pronunciamentos, jornalismo e outras promoções pontuais, ao longo do 

período.  

Embora, as prioridades de produção de chamadas, estejam voltadas aos 

lançamentos de produtos, pode-se concluir, por meio desta análise quantitativa, que os 

lançamentos possuem pesos distintos, na grade de programação da TV Record. Em 

outubro de 2009, houve a promoção de lançamento dos shows O Preço Certo e 12 

Mulheres, porém, o montante de chamadas produzidas foi ínfimo, se comparado à 

promoção massiva do lançamento de reality show como A Fazenda. Outro exemplo foi 

o relançamento de Ídolos, que foi reprisado, em outro horário, logo após o encerramento 

da sua segunda temporada. A produção de chamadas para a reprise teve uma quantidade 

irrisória, diante do lançamento inédito da temporada. Essa amostragem indica que, 

produtos de maior audiência e retorno comercial, bem como a estreia de novas 

temporadas, têm maior importância na produção das chamadas. 

O levantamento quantitativo indicou também a importância que, o reality show 

A Fazenda representou na grade de programação da TV Record, impulsionando a 

produção e a exibição de chamadas ao longo dos meses selecionados para a análise. 

Uma vez que, A Fazenda, recebeu o maior destaque do Departamento de Programação, 
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optamos em analisar mais profundamente as estratégicas de promoção deste produto, 

num estudo de caso, que pretende pesquisar a elaboração do planejamento de mídia, 

levando em conta os conceitos utilizados na publicidade, quanto a GRP, cobertura e 

frequência das peças, veiculadas nos intervalos comerciais da emissora. 

 



CAPÍTULO V 

PERSUASÃO E PLANEJAMENTO DE MÍDIA  

COMO FERRAMENTAS PUBLICITÁRIAS  

5.1 Publicidade e Persuasão 

O desenvolvimento da publicidade acompanhou o processo de industrialização e 

os avanços da sociedade capitalista, bem como os progressos tecnológicos, dos meios 

de comunicação de massa, desde a tradição oral, perpassando pela mídia impressa, a 

mídia sonora, o advento do áudio-visual – com forte apelo para a televisão – e, mais 

recentemente, a mídia virtual (QUEIROZ, 2005, p.7). Ao longo deste caminho, 

sedimentou-se como um mecanismo fundamental para a manutenção da estrutura 

midiática. Filipa Subtil descreve que, neste contexto, as técnicas publicitárias de 

persuasão ganham forma: 

A acessibilidade dos meios de comunicação de massa 

transforma os veículos nos principais difusores em larga escala 

de emoções e mensagens [...]. Entre esses meios dirigidos a 

vincularem e mobilizarem a população inclui-se a generalização 

da utilização sistemática de técnicas comunicacionais de 

sedução, influência e convencimento. (SUBTIL, 2006, p.1084) 

As técnicas persuasivas da propaganda objetivam criar soluções para os 

problemas da indústria em geral, instigando desejos e necessidades no consumidor. 

“Não se trata de criar novas necessidades, mas de despertar necessidades adormecidas, 
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de acelerar ou retardar tendências existentes” (BROWN, 1963, p.77), sempre com o 

intuito de auxiliar na venda dos produtos anunciados: 

Sua finalidade é a persuasão, a maioria das vezes visando um 

comportamento imediato, de compra; [...] Ainda que use 

informações e verdades serão sempre informações e verdades 

comprometidas com o objetivo maior da persuasão, da 

manipulação em prol de interesses reais do anunciante. [...] O 

demônio inventa artes. Quando em serviço, não blasfema, não 

bota fogo pelas narinas nem fede a enxofre: pelo contrário. Se 

apresenta [sic] impecável, comporta-se com absoluta 

conveniência, impressiona admiravelmente bem. (MENNA 

BARRETO, 2004, p. 122) 

Essa visão, assumidamente diabólica do publicitário, aposta na sua capacidade 

argumentativa para vencer a batalha com o interlocutor, fazendo uso de todo o tipo de 

recursos emocionais e intelectuais disponíveis para tal. Cardoso enfatiza que “quando se 

faz publicidade, normalmente têm-se dois tipos de objetivos: o mental (relacionado com 

o que se pretende que o público-alvo pense ou deseje); e o objetivo comportamental (o 

que se quer que o público-alvo faça)” (CARDOSO, 2002, p.79). A informação, nas 

peças publicitárias, são argumentos lógicos que convencerão o consumidor sobre a 

eficácia ou a importância de adquirir determinado produto. A música, o texto, as 

imagens, os personagens, a temática, cada elemento utilizado na propaganda compõe o 

teor dramático que visa tocar os sentimentos do consumidor.  

Roberto Menna Barreto assegura que “tudo o que leve o público, ‘por conta 

própria’, a conclusões favoráveis ao que se quer anunciar, sem que para isso se incida 

em qualquer mentira flagrante, é exemplo de boa e profissional propaganda” (MENNA 

BARRETO, 2004, p.122). A despeito da posição compartilhada pelos publicitários, essa 

sedução demoníaca não pode ser assimilada, tão negativamente, como se supõe. As 

técnicas visam atingir as vulnerabilidades dos consumidores, porém, está nas mãos do 

indivíduo efetuar a compra de acordo com suas pré-disposições. Paulo Freire contraria a 

visão publicitária ao afirmar “na comunicação, não há sujeitos passivos” (FREIRE, 

1980, p. 67). Vera Aldrighi endossa a liberdade do consumidor, através da seguinte 

colocação: 

O consumidor não é uma mente vazia que passivamente registra 

ideias e aprende as lições que o anunciante quis transmitir. [...] 

O consumidor é ativo, seletivo, defensivo e até criativo, quando 
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processa a informação recebida. Retém o que lhe interessa, 

muda o significado do que não entende, acrescenta o que sente 

falta, elimina o que lhe constrange ou incomoda, esquece o que 

não lhe diz respeito. Faz relações e associações conforme a sua 

vontade, desdobra e enriquece os significados de acordo com a 

sua imaginação. A mensagem publicitária, portanto, se 

reorganiza aos olhos do consumidor. (ALDRIGHI apud 

RIBEIRO, 1985, p. 80)  

Outra vertente apresenta a publicidade não como uma força externa que exerce 

uma influência sobre nós, mas sim uma instituição que é parte integrante da cultura 

mais ampla em que ela atua (ADLER, FIRESTONE, 2002, p.29), corroborando com o 

pensamento de Roland Barthes (1967, p. 41) segundo o qual objetos, que usamos e 

consumimos, são um veículo de informação pública sobre quem somos e sobre quem 

gostaríamos de ser. 

A publicidade é um dos elementos do composto de marketing, que não garante a 

compra efetiva dos produtos anunciados, no entanto, as medidas e aplicações que a 

publicidade faz uso em seu cotidiano são pautadas em teorias comportamentais que a 

ciência desenvolveu em anos de pesquisa e observação sistemática, construindo 

explicações do processo de persuasão publicitária.  

5.2 A Persuasão sob algumas perspectivas teóricas 

5.2.1 Da Bala Mágica aos Estudos de Recepção 

Diversas correntes teóricas buscaram a compreensão do método persuasivo, ora 

contradizendo-se, ora assemelhando-se. Em alguns momentos, enfocando o ponto de 

vista dos emissores das mensagens, em outros, voltados para o canal de veiculação e 

outros ainda atentando para a audiência e recepção dos conteúdos.  

Nos primórdios do século XX, os estudos de comunicação estavam vinculados à 

sociologia e antropologia. Havia uma preocupação social crescente com a influência dos 

conteúdos transmitidos, sobretudo pelo rádio, na formação e manipulação do público. 

Acreditava-se que, os conteúdos propiciavam efeitos imediatos, uniformes e diretos nas 

audiências, numa teoria onde a mídia era considerada capaz de moldar a opinião pública 

e inclinar as massas para quase qualquer ponto de vista, desejado pelo comunicador 
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(DEFLEUR, 1993). A Teoria da Bala Mágica, ou Agulha Hipodérmica, considera que 

as mensagens da mídia são recebidas de maneira uniforme pelos membros da audiência, 

e, que respostas imediatas e diretas são desencadeadas por tais estímulos.  

Pesquisas posteriores consideraram que, entre o estímulo (S) e a resposta (R) 

existem variáveis intervenientes capazes de influenciar a decodificação das mensagens 

por parte dos receptores. Segundo esta linha de pesquisa, fatores sociais e/ou culturais 

limitam o funcionamento e o poderio da mídia, à medida que o receptor interpreta os 

estímulos, de acordo com características individuais. 

Para Defleur (1993), fatores sociológicos e psicológicos (diferenças individuais, 

categorias sociais e relações sociais) são variáveis intervenientes que agem entre o 

estímulo emitido pela mensagem e a resposta do receptor, causando mudanças de 

sentimento, pensamento ou ação (DEFLEUR, 1993). O autor esclarece que, a sociedade 

de mídia, saturada com tantas mensagens concorrentes, produzem sobrecarga nos 

indivíduos, que por isso criam filtros mentais e se atentam àquilo do que gostam, por 

meio da denominada atenção seletiva, percepção seletiva, lembrança seletiva e ação. 

Este conceito foi destacado, em 1944, por Lazarsfeld, Berelson e Gaudet na The 

People’s Choice: How the Voters Makes His Mind in a Presidential Campaign, obra 

que resultou de um estudo científico, destinado a averiguar a influência da imprensa e 

da rádio sobre a decisão de voto dos cidadãos de uma pequena cidade americana, que 

mostrou o poder limitado dos meios de comunicação sobre as pessoas. A influência dos 

meios, como descreve Sousa: 

Há que contar com um mecanismo que os autores denominaram 

como exposição seletiva. Há ainda que contar com a influência 

de determinados agentes mediadores entre os media e as 

pessoas (fluxo de comunicação em duas etapas), os líderes de 

opinião, cuja ação se exerce ao nível da comunicação 

interpessoal. Há, assim, a considerar a existência de um patamar 

mediador entre o público em geral e os meios de comunicação 

social (two-step). Em relação ao mecanismo da exposição 

seletiva, os autores descobriram que as pessoas tendem a ler, 

ver ou escutar aquilo com que de antemão já estão de acordo e 

as pessoas com quem concordam. Por seu turno, os líderes de 

opinião, mais receptivos a receber informação, promovem a 

circulação da informação que recebem no seu contexto social 

imediato e também conseguem influenciar as pessoas no seu 

entorno.[...]Percebe-se que as pessoas apresentam mecanismos 
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de defesa contra a persuasão, nomeadamente contra a persuasão 

mediaticamente induzida conforme evidencia o dispositivo da 

exposição seletiva e outro mecanismo de resistência à 

persuasão, a percepção seletiva, pois os eleitores estudados 

eram mais receptivos às posições que reforçavam e ratificavam 

as suas próprias ideias. (SOUSA, 2006, p.495, grifo do autor) 

O público é impulsionado pela relevância. Para Defleur (1993), as pessoas 

atribuirão significados diferentes, de acordo com valores, crenças, necessidades e 

conhecimento próprio, despertando o que denomina como percepção seletiva. Do 

mesmo modo, de acordo com o autor, a ação do indivíduo também é seletiva. Nem 

todos agirão da mesma forma, por terem sido expostos a determinada mensagem. A 

ação é o elo final da corrente: o telespectador necessita ver a mensagem na mídia, 

perceber seu significado e lembrar seu conteúdo; tudo dependerá de variáveis cognitivas 

e seus vínculos sociais.  

O modelo britânico, outra corrente teórica dos estudos de recepção, propõe que 

os conteúdos tendem a favorecer a ideologia das classes dominantes, mas seus 

significados são resultado de um processo de decodificação, realizado pelo indivíduo, 

dependendo de sua situação social (RUÓTULO, 1993, p 64). Segundo Stuart Hall: 

Se não houvesse limites, as audiências poderiam simplesmente 

ler qualquer coisa que quisessem dentro das mensagens. A vasta 

gama deve conter algum grau de reciprocidade entre os 

momentos de codificação e decodificação; do contrário não 

poderíamos falar de uma efetiva troca comunicativa. Essa 

correspondência não é dada, mas construída. (HALL, 2003, 

p.376) 

Sob a perspectiva da recepção, o telespectador pode modificar os efeitos dos 

meios (RUÓTULO, 1993, p 65), mas Mauro Wolf enfatiza os efeitos da comunicação 

persuasiva ao afirmar que, “persuadir os destinatários é um objetivo possível, se a forma 

e a organização da mensagem forem adequadas aos fatores pessoais que o destinatário 

ativa quando consome a mensagem” (WOLF, 1995, p.31).  

5.2.2 A Teoria da Informação 

Paralelamente ao advento das correntes teóricas descritas acima, a Teoria 

Informacional, surge sob a fundamentação estatística e matemática dos campos da 
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telegrafia e da telefonia, para os trabalhos de Shannon e Weaver para a Bell Telephone 

Company
118

. Neste nível ela apenas se ocupa dos sinais em si, abstração feita de 

qualquer questão de significado, vale dizer que se ocupa dos sinais em sua realidade 

física, e ao nível puramente sintático, descartando os níveis semânticos e pragmáticos 

(PIGNATARI, 2002, p.21). Há uma recusa provisória em interessar-se pelo conteúdo – 

sentido – em proveito do continente – a embalagem, o sistema de codificação, os sinais, 

as formas (MOLES, 1973, p.14). 

Partindo das contribuições de Shannon, a teoria ampliou seu ponto de vista para 

a comunicação social, fundamentando-se na ideia de interlocução entre o emissor e um 

indivíduo tomado da sociedade de massa e que, de alguma maneira, a representa 

culturalmente. O receptor é uma amostra de público-alvo, e o criador da mensagem, 

trabalha conscientemente para ele, a fim de atingir o máximo de eficácia comunicativa, 

em relação ao máximo de pessoas, e conforme com a imagem do alvo por ele escolhido 

(MOLES, 1973, p.8). 

Esta teoria usa a lógica quantitativa e está voltada para a precisão da mensagem, 

sua estruturação, regras e técnicas de programação, dados numéricos e estatísticos a 

serem introduzidos, no processo comunicacional, a fim de transmitir com a preocupação 

de economizar ao máximo o tempo de comunicação e/ou o custo de ocupação do canal 

(MOLES, 1973, p. 13-14). É a busca pela abordagem eficiente, de maior impacto junto 

ao sujeito receptor. Décio Pignatari explica que, “não há informação fora de um sistema 

qualquer de sinais e fora de um veículo ou meio apto a transmitir esses sinais. Em 

consequência, a nossa ênfase recairá sobre os aspectos sintáticos, formais e estruturais 

da organização e transmissão das mensagens” (PIGNATARI, 2002, p. 15). De acordo 

com esta perspectiva, para entender a comunicação, é preciso entender o canal, o meio 

pelo qual a mensagem é transmitida, distanciando-se do seu conteúdo e da sua 

significação intrínseca.  

                                                           
118

  Em 1948, Shannon mostrou que cada canal de comunicações (seja ele um fio telegráfico, fio 

telefônico, cabo axial ou etc.) tem uma velocidade limite característica. Por exemplo, cada linha 

telefônica permite transmitir dados até certa velocidade de transmissão. Se precisarmos usar uma 

velocidade maior teremos de usar um canal de maior velocidade limite, por exemplo, um cabo de 

fibras ópticas. Se insistirmos usar a linha telefônica em velocidades maiores do que seu limite, 

teremos uma transmissão cada vez mais poluída por erros. Disponível em 

http://www.mat.ufrgs.br/~portosil/shannon.html. Acesso em 09 de setembro de 2010. 
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Parte-se da premissa que, o emissor objetiva afetar o receptor e para tal, faz uso 

do envio de códigos, que deverão ser identificados pelo público para estabelecer a 

comunicação. O código pode ser definido como um esquema de divisão da energia que 

pode ser veiculada ao longo de um canal. É um sistema de símbolos que, por convenção 

preestabelecida, se destina a representar e transmitir uma mensagem entre a fonte e o 

ponto de destino [...] os códigos são elaborados para certos fins específicos. 

(PIGNATARI, 2002, p. 23) 

Segundo David Berlo “nós comunicamos para influenciar, para influenciar com 

intenção” (BERLO, 1979, p. 12), assim, a mensagem segue o esquema descritivo abaixo 

com um propósito de comunicação, bem definido pelo emissor: 

Codificação       Ruído   Decodificação 

  

Fidelidade 

Ilustração 15: Esquema representativo do canal de comunicação.  
Fonte: PIGNATARI, 2002, p. 21 

Segundo a estrutura do canal de comunicação, a mensagem (M) parte de uma 

fonte (F) em forma de códigos, que serão exibidos de forma redundante (R), com o 

objetivo de diminuir o ruído para, a partir daí, seguir em direção a um destino (D).Décio 

Pignatari esclarece que: 

Para que a informação ou mensagem transite por esse canal, 

necessário se torna reduzi-la a sinais aptos a essa transmissão: 

esta operação é chamada de codificação e quem ou o que a 

realiza é o transmissor ou emissor. No ponto de destino, um 

receptor reconverte a informação à sua forma original, 

decodificando-a com vistas ao seu destinatário. (PIGNATARI, 

2002, p. 22) 

Uma mensagem é considerada como uma sequência de signos ou, 

eventualmente, com um conjunto de partes que originam a codificação. Esta sequência é 

decomposta pelo receptor, numa série de signos elementares, identificáveis e 

enunciáveis dentro de seu repertório, ou seja, o receptor decodifica a mensagem, de 
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acordo com os conceitos e interesses pessoais, que formam seu referencial cultural e 

intelectual. No entanto, a decodificação nem sempre condiz, precisamente, com o 

código emitido pela fonte. Durante o processo, há ruídos que podem interferir na 

comunicação. Para garantir a fidelização da mensagem, cabe ao emissor enviar seus 

signos de forma redundante, de modo que os ruídos sejam minimizados, e a mensagem, 

decodificada da maneira mais fiel possível ao código original.  

Tanto homens quanto animais só absorvem a informação de que sentem 

necessidade e/ou que lhes seja inteligível (PIGNATARI, 2002, p.14). A comunicação só 

poderá ser estabelecida quando a fonte, no momento do envio da mensagem, conhecer 

as regras e sinais de codificação e que o destinatário, por sua vez, seja capaz de decifrar 

as significações. A inteligibilidade é essencial para que o receptor participe do ato 

comunicacional. 

O emissor não transmite significações. Ele está limitado ao envio de estímulos 

linguísticos (denotativos e conotativos), para que o receptor possa reconstruir a 

mensagem, numa tentativa de aproximação com o que foi enviado, numa reelaboração 

subjetiva (BERLO, 2002, p.185).  

Em entrevista concedida para a realização desta pesquisa, Celso Kenzo, Diretor 

de Mídia da Agência Octopus, elucida que “ninguém liga a TV para ver comercial. O 

nível de atenção, retenção e aproveitamento no intervalo comercial é muito baixo. Então 

você precisa ter frequência” (KENZO, 2011). O conceito de frequência corresponde à 

redundância, proposta pela Teoria da Informação, segundo a qual, a mensagem deve ser 

estruturada de modo a diminuir a taxa de ruído para ser bem-sucedida, como esclarece 

Décio Pignatari: 

Nenhum sistema de comunicação está isento de possibilidades 

de erros. Todas as fontes de erros são agrupadas sob a mesma 

denominação de ruído ou distúrbio. Se a taxa de ruído é baixa, 

temos possibilidade de obter boa informação; mas, se é grande a 

possibilidade de erros, também é elevada a taxa de distúrbio, o 

que reduz a possibilidade de boa informação. (PIGNATARI, 

2002, p.22) 

Os ruídos dificultam o ato comunicacional e devem ser evitados, pelo emissor, 

no momento do envio da mensagem, para controlar ao menos os erros que estão sob sua 
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competência, tendo em vista que, a recepção está sujeita a intempéries que independem 

da codificação. Supondo que a mensagem tenha sido construída, com base em signos e 

códigos pertinentes para atingir seu público, e reproduzida no número ideal de vezes 

para ser registrado pelo telespectador, ainda assim, há o risco dela não cumprir seu 

intento, pois, o ruído é uma possibilidade real e presente no canal de comunicação, tanto 

na emissão, quanto na recepção. O telefone que toca, a visita que chega, o filho que 

solicita, a panela que apita... São infindáveis as fontes de desvio de atenção dos 

receptores que fragmentam a informação e impedem que a mensagem seja plenamente 

assimilada e decodificada.  

A Teoria da Informação traduz a conjectura presente no cotidiano dos meios de 

comunicação de massa, ao levar em conta a necessidade de codificar a mensagem da 

maneira mais precisa possível, para que o receptor, por meio da redundância e da 

tentativa de redução de ruídos, decodifique a mensagem com alto grau de fidelidade.  

David Berlo propõe que “um codificador de alta fidelidade é o que expressa, 

perfeitamente, o que a fonte quer dizer. Um decodificador de alta fidelidade é o que 

traduz a mensagem para o receptor com total exatidão” (BERLO, 2002, p.41). Para 

afiançar a fidelização da mensagem, urge habilidade simbólica e linguística para criar 

novas relações e estruturas de signos (PIGNATARI, 2002, p.19), criar novos conteúdos 

a partir da forma e otimizar a informação, condensando-a ao tempo e ao espaço 

estipulado para a veiculação nos meios de comunicação, de modo que a mensagem 

atinja o seu destino da maneira mais eficiente possível. Aumentar a fidelidade da 

mensagem implica na redundância de exposição de determinado código. A quantidade 

informacional, ou a redundância de transmissão da mensagem, torna-se preponderante 

na reorganização dos códigos por parte do telespectador.  

Beltrão destaca a importância da Teoria da Informação para o trabalho 

jornalístico. Segundo o autor, a relação espaço-tempo é importante, pois o espaço da 

notícia é delimitado em caracteres e laudas; a velocidade do locutor na locução; o tempo 

da sonoplastia e das imagens, o casamento entre texto e imagem na TV para que não 

haja redundância desnecessária; elementos que devem ser calculados e selecionados 

pelo jornalista (BELTRÃO, 1986, p.15).  
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No tocante às chamadas promocionais, nosso objeto de estudo, também é 

possível fazer aproximações com esta perspectiva teórica. Tendo em vista que, a 

reconstrução da mensagem codificada pelas chamadas (através de locução, imagem, 

sonorização, GC e vinhetas) não é perfeita, torna-se necessária a redundância para que, 

aumentando a exposição à mensagem, o destinatário se aproxime da significação inicial. 

As chamadas visam atender às expectativas da TV Record, ao promover sua 

programação de forma atrativa e eficiente. Caso o receptor compreenda o conteúdo 

promovido pela chamada, registrando as atrações, o dia e horário de exibição de 

determinado programa, e que venha a assistir efetivamente este programa, pode-se dizer 

que a mensagem foi decodificada com exatidão total, os seja, com alta fidelidade. O 

mesmo ocorre com as peças publicitárias.  

O conceito de frequência da comunicação e a mensuração de inserções de 

determinada informação, como a essência do trabalho do profissional de mídia, 

tambémbaseia-se na Teoria da Informação. A frequência da exibição deve respeitar uma 

quantidade específica, para garantir a boa transmissão da mensagem, como elucida 

Abraham Moles: 

Uma das bases da adaptação da obra de arte ao indivíduo será 

então uma otimização dessa complexidade ou dessa informação, 

baseada no fato de que, de qualquer maneira, o receptor humano 

só é capaz de apreender uma quantidade limitada de 

originalidade por unidade de tempo. (MOLES, 1973, p.15, grifo 

do autor) 

De acordo com o conceito utilizado pelas agências publicitárias, é necessário 

que o público seja exposto a no mínimo três exibições, para que haja retenção da 

mensagem (TARSITANO, 1984, p.173). O profissional de mídia precisa comprar o 

maior número de espaço para inserções, ao menor custo, selecionando objetivamente os 

meios mais indicados para a sua mensagem, de modo a montar uma campanha para 

comunicar mais, gastando menos. Com uma essência quantitativa e objetiva da mídia, 

Décio Pignatari afirma que “à teoria da informação o que importa é a medida do 

conteúdo de informação, ou melhor, do teor ou taxa de informação [...]; o teor ou taxa 

de informação é uma prioridade ou potencial dos sinais e está intimamente ligado à 

ideia de seleção, escolha e discriminação” (2002, p. 21). O pai da cibernética, Norber 

Wiener, acrescenta que “não é a informação emitida que é importante para a ação, mas 
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antes a quantidade de informação capaz de penetrar o suficiente num dispositivo de 

armazenamento e comunicação, de modo a servir como gatilho para a ação” (NORBER, 

apud PIGNATARI, 2002, p.14). 

Os estudos de Shannon mostram que, a solução não se encontra na melhoria das 

linhas de transmissão, mas na capacidade de armazenar informação de uma forma mais 

eficiente (SUBTIL, 2006, p. 1091). Shannon defende que “os aspectos semânticos da 

comunicação são irrelevantes para a engenharia. O aspecto significativo é que a 

mensagem atual é selecionada de um conjunto possível de mensagens” (apud SUBTIL, 

2006, p. 1092). Ela, portanto, privilegia o nível técnico, relativo à transmissão e ao 

canal e não leva em conta, nem o nível semântico, relativo ao conteúdo das mensagens e 

nem o nível pragmático, que diz respeito aos efeitos no destinatário.  

Para Gabriel Cohn a Teoria da Informação “está concebida para tratar de 

problemas de engenharia da comunicação: aqueles que envolvem a transmissão e 

recepção de sinais por aparelhos mecânicos ou eletrônicos, mais do que a troca de 

mensagens por grupos humanos” (COHN, 1971, p. 15). Por esta perspectiva, a Teoria 

da Informação – com seu enfoque restritivo – é considerada incongruente, para explicar 

as nuances que envolvem a comunicação social. 

5.2.3 A Psicologia Social e seu papel na publicidade 

Os estudos da Psicologia Social passaram a sustentar um novo domínio do 

conhecimento: o da interferência dos outros no comportamento do indivíduo 

(FARINHA, 2005, p.24). Com grande parte dos projetos de investigação aplicada em 

comunicação, financiados pelo governo americano e por fundações filantrópicas 

(SUBTIL, 2006, p.1089), a Psicologia Social desenvolveu-se inicialmente nos Estados 

Unidos, onde adquiriu maior relevância, tanto em termos científicos quanto em termos 

de impacto social e cultural (FARINHA, 2005, p.20).  

A pesquisa norte-americana da primeira metade do século XX inferiu traços 

básicos da comunicação social: a importância do meio, a relação dos componentes 

sociais para produzir uma resposta perante os estímulos do contexto e a transmissão da 
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herança social, além do reconhecimento do entretenimento, como um dos traços 

circunstanciais de um produto de massa (GUARALDO, p.20). 

Para um entendimento simplificado, a publicitária Vera Aldrighi (apud 

RIBEIRO, et al, 1985, p.58), reduz a variedade de modelos às correntes teóricas 

voltadas à atitude e ao comportamento do consumidor. Do latim aptitudinem, através do 

italiano attitudine, atitude significa uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir 

e reagir em relação a grupos, questões, outros seres humanos, ou, mais especificamente, 

a acontecimentos ocorridos em nosso meio circundante. É um dos conceitos 

fundamentais da psicologia social. Faz junção entre a opinião (comportamento mental e 

verbal) e a conduta (comportamento ativo) e indica o que, interiormente, estamos 

dispostos a fazer. O comportamento, por sua vez, do latim porto, significa levar. Em 

português passou a forma reflexiva: portar-se. O prefixo, “com”, denota um modo 

global de levar-se, portar-se. É o conjunto organizado das operações, selecionadas em 

função das informações recebidas do ambiente, através das quais, o indivíduo integra as 

suas tendências. Em sentido mais geral designa a mudança, o movimento ou a reação de 

qualquer entidade ou sistema em relação a seu ambiente ou situação. 

A primeira dessas correntes teóricas refere-se a uma predisposição psicológica 

geral, em relação a determinado objeto, e que pode ser desdobrado em três dimensões:  

 A dimensão cognitiva: relacionada a crenças, conhecimentos, 

convicções, informações, opiniões e todos os elementos 

conscientes que um indivíduo adquire, através de aprendizado, 

sobre determinado objeto; 

 A dimensão afetiva: que diz respeito aos sentimentos que 

determinado objeto desperta no indivíduo; 

 A dimensão conativa: ligada à predisposição que o indivíduo 

tem para agir em relação a este objeto, independente da forma 

como pensa ou sente em relação a ele.  

McGuire (1969; 1978) elucida que, cada uma dessas dimensões, 

provocamrespostas na audiência, em nível cognitivo quando a mensagem tem o 

propósito de informar ou alterar o conhecimento das pessoas, sendo capaz de ser 
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recordada por ela; em nível afetivo, quando o receptor avalia a mensagem recebida, de 

acordo com os seus sentimentos, valores e crenças subjetivas, desenvolvendo, criando 

ou alterando a opinião do telespectador; e em nível comportamental, quando após 

avaliar a mensagem, o receptor decide sua conduta posterior, que pode ser desde a mera 

manifestação da intenção de assistir o programa e/ou consumir o produto, até a 

efetivação da audiência e/ou da compra.  

De acordo com esta versão atitudinal da persuasão, a propaganda atua sobre o 

consumidor transmitindo e ensinando formas favoráveis de pensar, agir e sentir sobre 

um produto. Vera Aldrighi esclarece que “se a comunicação for bem sucedida em 

formar atitudes adequadas, estará, automaticamente, promovendo o comportamento de 

compra” (apud RIBEIRO, et al, 1985, p.58). 

Enquanto esta corrente propõe que o estímulo da propaganda leva à atitude do 

consumidor, a Teoria da Dissonância Cognitiva defende que a propaganda estimula a 

compra e é esse comportamento que altera a atitude do indivíduo.  Para esta teoria, a 

propaganda predispõe à compra, sem que o consumidor se dê conta de que está 

alterando sua forma habitual de pensar ou sentir, ou seja, a propaganda age diretamente 

sobre o comportamento, sem interferir nas convicções. As atitudes se formariam após o 

uso continuado do produto, como racionalização da escolha. Leon Festinger explica que 

o indivíduo: 

[...]esforça-se por realizar um estado de coerência consigo 

mesmo. A tendência de suas opiniões e atitudes, por exemplo, é 

para existirem em grupos internamente coerentes. [...] Existe a 

mesma espécie de coerência entre o que uma pessoa sabe ou crê 

e o que faz. O que atrai nossa atenção são as exceções a um 

comportamento que em todos os outros aspectos tornam-se 

coerentes. Uma pessoa pode saber que o cigarro é-lhe nocivo e, 

no entanto, continuar a fumar. (FESTINGER, 1975, p.11) 

A essência da Teoria da Dissonância Cognitiva está na afirmação de que existem 

relações dissonantes entre elementos cognitivos e essas dissonâncias originam pressão 

no indivíduo para evitar tais “incompatibilidades” por meio de mudanças de 

comportamento, mudanças de cognição e exposições circunspectas a novas informações 

e novas opiniões (FESTINGER, 1975, p.36).  
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Quando há uma dissonância, o ser humano não consegue conviver com tamanha 

tensão. Para sair desse estado aversivo, precisa de um elemento energizador, uma 

motivação, que o auxilie a reduzir a discrepância entre a opinião e a atitude. Uma opção 

é mudar um elemento cognitivo. Como exemplo, podemos citar uma pessoa que tem 

conhecimento que carne vermelha faz mal, mas, ainda assim, come carne vermelha. 

Para diminuir a dissonância ela muda uma das suas crenças e passa a questionar “quem 

disse que carne vermelha faz mal?”. Outra forma de reduzir a dissonância é adicionar 

cognição, para que desta forma, a tensão possa ser diminuída. Neste caso a pessoa diz, 

por exemplo, que carne vermelha faz mal, mas é melhor comê-la, do que ter outros 

vícios, e como ela não tem nenhum vício, se permite comer carne vermelha. Também 

existe a possibilidade do indivíduo optar em mudar a importância da cognição, e, neste 

caso, pode fazer a seguinte afirmação: comer carne vermelha faz mal a saúde; eu como 

carne vermelha, mas, eu como, porque prefiro viver a vida intensamente. 

A Teoria da Dissonância Cognitiva aplica-se na comunicação, com relação à 

forma como as pessoas se expõem às informações. A exposição seletiva busca as 

informações compatíveis com as crenças já existentes, para evitar tensões e 

dissonâncias. Quando o consumidor recebe uma informação, contrária ao que acredita, 

procura se desligar e não ouvir (atenção seletiva), filtrando a exposição e a atenção para 

determinadas mensagens. Porém, quando isso não é possível e tem que enfrentar a 

dissonância que afronta sua crença, ele tende a buscar apoio social, ou seja, alguém que 

lhe diga que está certo, rompendo a dissonância e fortalecendo, ainda mais, a crença 

original do indivíduo, impedindo que ele mude de opinião.  

Wells, Burnett e Moriarty (1996, p.322) esclarecem que a opinião das pessoas, 

se constrói através de uma completa estrutura de atitudes, baseadas em experiências 

individuais. Cabe à publicidade atingir esta complexa estrutura de atitudes, para cumprir 

um dos três objetivos seguintes: 

1. Estabelecer uma nova opinião onde antes não existia 

nenhuma; 

2. Reforçar uma opinião existente; 

3. Mudar uma opinião existente. 



238 

 

Segundo Festinger, a visão de mundo pode mudar, quando a pessoa não encontra 

apoio social. Neste caso, sente-se obrigada a resolver o assunto, enfrentando a crença 

contrária à sua, seja para mudar de opinião, seja para ao menos conhecer a opinião do 

adversário, só para ter a certeza de que, realmente, sua opinião está correta. Para o autor, 

a melhor maneira de mudar a opinião pública é não contradizer nem contrariar. O 

consumidor tem total poder de fugir às informações que não quer, sendo assim as 

mensagens persuasivas não podem ser incisivas. Se uma ideia é imposta, o consumidor 

não aceita, mas se alguém propõe uma nova informação, que não fere sua crença (e que, 

portanto, não causa dissonância), ele tende a aceitar mais facilmente. O desafio da 

publicidade é vencer as convicções do consumidor, como esclarece Wells, Burnett e 

Moriarty:  

Una convicción es una creencia en particular fuerte que se 

sustenta con firmeza en la estructura de la actitud. A menudo, 

consta de argumentos sólidos y racionales que utilizan técnicas 

como por ejemplo los resultados de pruebas, impresiones 

visuales anteriores y posteriores y demonstraciones que 

comprueban algo. Las opiniones que se basan en convicciones 

son muy dificiles de cambiar. Un anuncio que es capaz de 

generar convicción en la audiência meta logra una ventaja 

competitiva sólida. (WELLS; BURNETT; MORIARTY, 1996, 

p.324) 

As escolhas fazem parte do cotidiano. Se o indivíduo escolhe A, deixa de 

usufruir dos benefícios de B e vice-versa, por isso, a dissonância está presente em todos 

os aspectos da vida. Da escolha de um carro a de um novo namorado. Quando a decisão 

é tomada, acontece logo em seguida um processo de arrependimento. Com o tempo, 

esse arrependimento desaparece na mesma proporção que a ação escolhida cresce em 

atrativos, pois a pessoa tenta a se convencer de que fez a melhor escolha. Um 

consumidor compra um carro, e logo depois, passa a procurar anúncios de classificados 

para se convencer de que fez um bom negócio. Dificilmente o indivíduo volta atrás, 

dizendo que tomou a decisão errada, porque isso traz de volta a dissonância.  

De acordo com esta perspectiva teórica, o consumidor pode ser induzido a se 

comportar de forma divergente às suas crenças/opiniões. Como ele já tomou 

determinada atitude e não pode voltar atrás, opta por mudar de opinião. Neste caso, para 

que não haja dissonância, a opinião segue o comportamento e não o inverso, como é de 

se esperar.  
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Depois que o indivíduo muda o seu comportamento (que é contrário à sua 

opinião), busca formas de justificar esse comportamento. Ao encontrar uma 

justificativa, ele maximiza o prazer e minimiza a dor provocada pela dissonância, mas 

se não encontrar a justificativa e atribuir o comportamento a si mesmo, então volta a 

entrar em dissonância e por isso precisa mudar de opinião.  

Farinha acrescenta que, Leon Festinger, “usou a teoria da dissonância cognitiva 

numa linha conjunta com James Carlsmith e mostrou que, ao contrário do que 

ingenuamente pudéramos pensar, uma pequena recompensa era mais eficaz para induzir 

uma mudança de atitude numa pessoa que uma grande recompensa” (FARINHA, 2005, 

p.33). Se a recompensa é boa, o indivíduo já teve uma justificativa para os seus atos, 

mas se a recompensa é ruim, ele não tem justificativa e por isso, para evitar a 

dissonância, muda de opinião. Por exemplo, se a pessoa estiver com uma arma na 

cabeça, é capaz de bater num amigo conforme lhe pediram, porque havia uma 

justificativa para isso. Mas, caso contrário, ele pode se recusar a agredir o amigo.  

Melvin Defleur (1993) elucida que o condicionamento clássico, proposto por 

Ivan Pavlov, corroborou com as descobertas da Psicologia Social, ao comprovar que o 

ser humano pode, graças ao processo de aprendizado, adquirir padrões de 

comportamento que não eram simplesmente produzidos pela herança genética. A ideia 

básica do condicionamento clássico, consiste em que, algumas respostas 

comportamentais são reflexos incondicionados, ou seja, são inatas em vez de 

aprendidas, enquanto que outras são reflexos condicionados, aprendidos através do 

emparelhamento com situações agradáveis ou aversivas, simultâneas ou imediatamente 

posteriores.  

Tomemos como exemplo um suco de maracujá. O indivíduo tem um estímulo 

(sensação do suco da fruta) e uma relação com aquele estímulo (reconhecimento do 

sabor que ele já provou anteriormente), para que possa identificar que se trata de 

maracujá. O estímulo distital é, portanto, a associação que se faz à partir do estímulo 

original, interligando e emparelhando os dois estímulos para estabelecer uma resposta.  

A aprendizagem clássica diz que, através da repetição consistente desses 

emparelhamentos, é possível criar ou remover respostas fisiológicas e psicológicas em 
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seres humanos e animais. Nesta perspectiva, desponta a teoria da Aprendizagem da 

Mensagem, desenvoldida por Carl Hovland.  

Em meio a II Guerra Mundial, a Psicologia Social expandiu as investigações 

sobre atitudes, persuasão, dinâmica de grupos, influência e conformismo, relações inter-

grupais, percepção social e etc. Farinha descreve o Programa de Mudança de Atitude de 

Yale liderado por Carl Hovland, como um programa de investigação diretamente 

relacionado com a situação de guerra, onde “procuraram testar a eficiência das diferentes 

variáveis ao nível do emissor, mensagem, canal e receptor, com o objetivo de estudar 

persuasão e mudança de atitude visando de alguma forma estudar as teorias e técnicas 

da publicidade” (FARINHA, 2005, p.30-35). Der acordo com Raquel Ferreira: 

A perspectiva da aprendizagem da mensagem visa reconhecer 

os efeitos da comunicação social através dos modos como cada 

indivíduo formula suas respostas aos estímulos das mensagens 

recebidas. Focalizando aspectos particulares da comunicação, 

Hovland estabeleceu fatores/estímulos que favorecem a 

disposição do indivíduo para motivá-lo a alcançar a retenção da 

mensagem, perpassando pelas etapas de dispor sua atenção, 

fazê-lo compreender e aceitar os argumentos da comunicação 

(FERREIRA, 2002, p.76) 

Por meio de estudos sistematizados, Hovland identificou alguns elementos que 

considerou indispensável na composição da mensagem persuasiva. Para Hovland, a 

comunicação eficiente é a que emite estímulos – seja por parte do emissor, seja pela 

própria mensagem, ou seja, pelo receptor – de modo a provocar o processamento da 

aprendizagem da mensagem.  

Do ponto de vista do emissor, para haver persuasão é necessário que as 

mensagens sejam elaboradas, de acordo com a natureza, credibilidade, atração e 

semelhança entre o comunicador e o receptor. 

O comunicador da mensagem publicitária é tão relevante, no processo de 

persuasão, quanto o seu conteúdo. De acordo com Carl Hovland, “a caracterização do 

comunicador como digna de confiança tem efeito relativamente escasso sobre a 

assimilação dos fatos, mas influi de modo decisivo no grau em que são aceitas suas 

conclusões e recomendações” (HOVLAND, 1966, p. 581). O uso de modelos estimula a 

atração física e desperta a atenção do público, promovendo identificação com aquela 
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aparência positiva ou carisma fascinante. Daí a necessidade que a publicidade possui de 

selecionar personalidades que possuam penetração e confiabilidade, junto ao público, 

com quem se pretende comunicar. As chamadas promocionais também se utilizam do 

elenco da emissora que promove para compor suas peças, ou buscam outras 

personalidades condizentes com o conteúdo que pretende divulgar. 

Ainda com relação ao comunicador da mensagem, é importante observar a 

semelhança com os grupos, com quem se pretende estabelecer contato. Grupos étnicos, 

raciais, religiosos ou culturais, por exemplo, tende a aceitar mais facilmente pessoas 

semelhantes ao seu meio, apresentando maior predisposição à assimilação da mensagem 

transmitida.  

Outro fator relevante na comunicação eficiente é a elaboração da mensagem 

persuasiva. As ideias e argumentos devem seguir uma sequência lógica, que leve em 

consideração os apelos racionais e emocionais de modo a despertar a atenção do 

receptor. A ordem de apresentação e a integração dos pontos argumentativos possuem 

relevante impacto para a persuasão. Hovland esclarece que a apresentação dos 

principais argumentos no início (anticlímax), será mais eficaz quando o público estiver 

inicialmente pouco interessado na comunicação: 

Discutem-se estudos de aprendizado em ordem sucessiva, em 

que se mostra que a dificuldade de aprendizagem é maior nas 

porções intermediárias e que tanto o início quanto o fim são 

mais fáceis de aprender do que os itens centrais. [...] A ordem 

de clímax será mais eficaz em relação à aceitação quando outros 

fatores se mantiverem constantes, porque, no caso da ordem de 

anticlímax, a não satisfação das expectativas criadas pelas 

porções iniciais pode produzir frustração e a consequente 

extinção. (HOVLAND, 1966, p.592) 

Os estudos de Hovland apontam que, a qualidade da argumentação é 

comprometida, quando há excesso de informação. Assim, o uso do menor número 

possível de argumentos, não compromete o processamento cognitivo do receptor. Além 

disso, a argumentação deve ser direcionada para o público-alvo específico.  

As chamadas promocionais de lançamentos de produto são as que mais fazem 

uso do conceito de ordenação de clímax e anticlímax – usado com maior frequência na 

publicidade – mas, todas as peças buscam chamar a atenção do público, com 
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argumentos desenvolvidos e ordenados intencionalmente. A argumentação das 

chamadas foca no que é mais importante no produto a ser promovido, utilizando 

reduzido número de argumentos. 

Com relação à mensagem, Hovland propõe ainda (em convergência com a 

Teoria de Informação) que a repetição da informação, auxilia a aumentar o nível de 

atenção e compreensão do conteúdo, por parte do receptor, mas lembra que a apreciação 

estética atinge um limite de saturação, a partir do qual, caminha para a rejeição à 

mensagem.  

Os meios de veiculação das mensagens, também possuem papel determinante na 

persuasão. Em termos de eficácia, os meios diferem em relação à atração do público, 

capacidade de transmissão de informação e influência na mudança de opiniões e 

atitudes. Para Raquel Ferreira, “a escolha do meio para a transmissão de uma mensagem 

é relevante à medida que a mudança de opinião e atitude depende do aprendizado da 

mensagem veiculada. Um fator relevante da aceitação dos argumentos da mensagem 

consumida pode ser determinado pelo prestígio que o meio possui junto ao seu 

receptor” (FERREIRA, 2002, p.83). Enquanto a publicidade planeja sua campanha para 

diversas mídias, as chamadas promocionais são desenvolvidas para serem exibidas no 

meio televisivo, usufruindo do prestígio da emissora onde é veiculado. No caso da TV 

Record, as chamadas também são veiculadas no portal R7.  

Por fim, para a Teoria de Aprendizagem da Mensagem, o receptor também tem 

papel fundamental, no processo de persuasão. O grau de inteligência, suas opiniões, 

valores e características individuais do receptor vão definir a compreensão da 

mensagem, aceitando-a ou rejeitando-a completamente.  

As investigações sobre a persuasão, desenvolvidas por Hovland, foram 

condensadas no que Sousa denomina como Lei do Emissor, mecanismos associados ao 

emissor da mensagem que são utilizados pelos publicitários, em função do segmento de 

público a que a mensagem se destina (SOUSA, 2006, p.351): 

1. As pessoas com maior formação têm tendência a serem mais 

facilmente convencidas, quando lhes são apresentados os 
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vários lados de uma questão e se argumenta em favor de um 

deles; 

2. As pessoas com menores índices de formação têm tendência a 

serem mais facilmente convencidas, quando lhes é 

apresentado um dos lados da questão e se argumenta 

exclusivamente sobre ele; 

3. As pessoas tendem a ser mais facilmente persuadidas quando 

lhes é dito que “muitas outras pessoas já foram convencidas” 

(“X, a bebida dos jovens!”); 

4. Uma mensagem pode ter um efeito latente, pois, em alguns 

estudos, a eficácia persuasiva de uma mensagem parece 

crescer com o tempo. 

5. As pessoas tendem a ser mais facilmente convencidas quanto 

maior credibilidade e importância atribuírem ao emissor; 

6. Um publicitário não pode ignorar a importância da 

identificação do receptor com o emissor; 

7. As pessoas tendem a ser mais facilmente convencidas, por um 

emissor com quem se identifiquem, ou em quem projetem 

uma imagem paradigmática, sendo mais dificilmente 

persuadidas por pessoas com quem não se identificam. 

Para Vera Aldrighi, o vasto debate teórico não é capaz de estabelecer uma única 

forma de funcionamento da propaganda, nem uma medida privilegiada que conduza a 

resultados efetivos (apud RIBEIRO, et al, 1985, p.61).No entanto, propõe uma maneira 

pragmática de analisar o papel da propaganda. De acordo com seu ponto de vista, a 

discussão teórica torna-se irrelevante,  

quando se entende o processo de persuasão sob esta perspectiva 

pragmática e exclusivamente empírica [...]. A persuasão do 

consumidor inclui formação de atitude, assim como inclui 

condicionamento comportamental. Propaganda, atitude e 

comportamento interagem no tempo. E cada categoria de 

produto de consumo, tem uma forma própria, e um tempo 

próprio, de fazer interagir esses elementos. (ALDRIGHI apud 

RIBEIRO, 1985, p.64). 
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Para a autora, a propaganda deve seguir o esquema descrito abaixo a fim de 

proporcionar fidelização à marca: 

Gráfico 19: Processo de Persuasão  
Fonte: (RIBEIRO et al, 1985, p.63) 

Vera Aldrighi elucida que, para chegar ao final do processo (a 

preferência/fidelidade à marca) muitos fatores são determinantes: as necessidades do 

consumidor, o estímulo inicial da propaganda, o desempenho do produto e a 

continuidade da campanha. Com a ajuda da propaganda, a atitude evolui de algumas 

noções e predisposições básicas, gerando expectativas positivas sobre o produto, 

sustentando e renovando, continuamente, uma atitude favorável à compra até a 

preferência definitiva pela marca. E o comportamento evolui, da compra e 

experimentação, até a formação do hábito e a fidelidade à compra da marca.  

Wells, Burnett e Moriarty lembram, no entanto, que a publicidade por si só não 

pode sanar os erros oriundos de um produto deficiente. Se a falta de fidelidade à marca 

é consequência de más experiências com o produto (em qualquer que seja o aspecto), a 

publicidade que tentar convencer os consumidores para que comprem o produto, 

somente agravará a situação. “un producto con problema es problema del producto y no 

uno que concierne a la publicidad” (WELLS; BURNETT; MORIARTY, 1996, p. 323). 
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De acordo com a autora, este esquema proposto é um modelo ideal e contínuo a 

ser seguido, pois, de acordo com a publicitária, “persuadir o consumidor é um objetivo 

mais ambicioso do que simplesmente vender o produto: é criar condições para sustentar 

continuamente a sua posição de mercado” (apud RIBEIRO et al , 1985, p. 64, grifo do 

autor).  

Embora a publicitária pretenda se esquivar dos conceitos teóricos, a teoria e a 

prática da publicidade se entrelaçam, à medida que, os atributos considerados 

teoricamente indispensáveis ao funcionamento da comunicação publicitária são 

utilizados no exercício diário da profissão.  

De acordo com Wells, Burnett e Moriarty (1996, p. 313), a publicidade utiliza 

quatro categorias básicas de psicologia: percepção, consciência, compreensão e 

persuasão.  

Como percepção, compreende-se a capacidade da publicidade captar a atenção 

necessária para que a mensagem seja notada pelo consumidor. A primeira etapa para a 

percepção é a exposição da mensagem, em meios adequados, aos objetivos da 

campanha e ao público alvo que se pretenda atingir. A exposição está diretamente 

relacionada com o trabalho do profissional de mídia, responsável pela seleção dos 

veículos e pelo planejamento de veiculação, que levará em conta frequência e cobertura, 

conforme veremos mais adiante.  

O objetivo de uma mensagem publicitária é levar o indivíduo a uma ação. Além 

de proporcionar informações, a publicidade deve persuadir as pessoas a crerem ou 

fazerem algo. Uma mensagem persuasiva tratará de estabelecer, reforçar ou mudar uma 

atitude, sustentar um argumento, gerar uma emoção ou sustentar uma convicção firme 

na estrutura de valores (WELLS; BURNETT; MORIARTY, 1996, p. 321). De acordo 

com Sousa, “este processo desenvolve-se em várias etapas e o primeiro modelo a 

segmentá-lo nas suas diferentes etapas foi o modelo genericamente conhecido por 

modelo AIDA, proposto por St. Elmo Lewis, em 1911” (SOUSA, 2006, p.345) segundo 

o qual a mensagem deve: 

1. Chamar a Atenção 

2. Despertar o Interesse 
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3. Provocar o Desejo 

4. Levar à Ação 

A fórmula AIDA, utilizada na produção de mensagens publicitárias, descreve o 

processo de despertar a Atenção, o Interesse e o Desejo para, finalmente, modelar a 

Ação do receptor da mensagem, perpassando pela compreensão do significado da 

mensagem em questão. Paulo Cardoso esclarece que este modelo gerou variações como 

o modelo AIDAS (Atenção, Interesse, Desejo, Ação, Satisfação), proposto por Sheldon 

em 1911; o modelo AIDCA (Atenção, Interesse, Desejo, Convicção, Ação), proposto 

por Kitson, em 1921; o modelo AIDMA (Atenção, Interesse, Desejo, Memória, Ação), 

de Devoe surgido em 1956; e modelo AIETA (Conhecimento, Interesse, Avaliação, 

Experimentação, Ação), sugerido por Rogers, em 1962 (apud SOUSA, 2006, p.345-

346). 

O conceito de AIDA surgiu do avanço de estudos empíricos, desenvolvidos em 

diversas frontes, e que Carl Hovland (1966), sintetizou produzindo algumas 

generalizações do tema. Foi a partir da revisão analítica, do conjunto de dados sobre os 

princípios básicos da comunicação, relevantes para os efeitos persuasivos dos meios, 

que Hovland elabora os princípios da comunicação persuasiva, demonstrando as 

principais influências que afetam o impacto da comunicação (FERREIRA, 2002, p.75). 

Atenção, Aprendizagem e Aceitação são as etapas que Hovland propõe na Teoria de 

Aprendizagem da Mensagem, para a efetivação da persuasão.  

Embora a quantidade total de informação disponível, cresça num ritmo bastante 

acelerado, a quantidade de atenção humana é limitada e ninguém pode absorver todas as 

informações que o cercam, nem mesmo uma pequena fração disso tudo (ADLER, 

FIRESTONE, 2002, p.19). Cada vez que o consumidor se depara com um comercial de 

televisão, decide se lhe dá atenção ou não, uma vez que a maioria das pessoas evita 

informações que não lhe interessa, mudando o foco de atenção e buscando outras 

distrações. Para vencer este obstáculo é preciso que a publicidade seja relevante, 

original e impactante.  

O break da televisão comercial leva informação e propaganda à intimidade 

doméstica do indivíduo, ao seu reduto familiar (MENNA BARRETO, 2004, p. 110). É 
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preciso entrar, neste mundo particular, com charme e fascínio, com respeito e com a 

certeza de que este telespectador possui suas próprias ideias e outros interesses, 

resistências, que deverão ser suplantadas pela boa propaganda. 

A publicidade que causa impacto, rompe com esta falta de atenção e carência de 

concentração, contribuindo para que os consumidores distinguam e recordem o que 

ouvem. Supera a evasão e o desprezo. A isso se chama penetração da publicidade 

(WELLS; BURNETT; MORIARTY, 1996, p.312). Por isso, os desafios da propaganda 

são destacar-se em meio às inúmeras exposições de mensagens e conquistar o interesse 

do consumidor, sem cair no esquecimento imediato do público. José Manuel Moram 

pondera que: 

Diante dos produtos semelhantes aparece o valor da 

publicidade. O comercial criativo, genial, que encontra um tema 

novo, um personagem marcante, com uma realização 

impecável, promove e destaca o produto. Esse destaque positivo 

é condição básica de credibilidade para o consumidor. Um 

comercial criativo é visto com interesse, mesmo que haja 

fatores que possam neutralizar a compra do produto. (MORAM 

apud TARSITANO, 1984, p. 174) 

A publicidade criativa deve ser única e original, de modo a atrair a atenção e ser 

percebida. A partir de então, o consumidor toma consciência da mensagem e do 

produto, e a publicidade passa a causar alguma impressão sobre esse público. À medida 

que o público toma consciência da mensagem, inicia-se a segunda etapa do esquema 

AIDA, na qual a publicidade deve despertar o interesse do consumidor.  

De acordo com a relevância que cada indivíduo atribui aos seus desejos e 

necessidades, a publicidade causará maior ou menor interesse. Neste contexto, a 

predisposição pessoal poderá provocar curiosidade, seja para determinados assuntos 

abordados na mensagem, seja para a celebridade que anuncia o produto, ou um 

elemento gráfico do anúncio. Os níveis de interesse são vastos: 

Diferentes temas, categorías de productos y productos, tienen 

diferentes niveles de interés integrado. Algunos productos son 

por naturaleza más interesantes que otros, por ejemplo los 

alimentos y las vacaciones son más interesantes para casi toda 

la gente que los productos de limpieza para el baño. Algunos 

productos son interesantes para grupos específicos. Un hombre 

puede ver un anuncio de llantas, pero evitar uno de aerosol para 

el cabello. (WELLS; BURNETT; MORIARTY, 1996, p. 316) 
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O interesse é gerado no indivíduo, quando a mensagem pode ser relevante em 

caráter pessoal. No entanto, o interesse é efêmero e tende a desaparecer à medida que a 

atenção se concentra em outra coisa. Por esta razão, o desafio do publicitário é mais do 

que despertar o interesse, manter o público interessado até o final da mensagem, 

promovendo a compreensão do que está sendo dito.  

A compreensão se refere a um esforço mental, consciente, para dar sentido à 

informação que se apresenta e para arquivá-lo, posteriormente, na memória. Para 

estimular o entendimento, a publicidade deve fazer uso do recurso de clareza na 

composição da mensagem, esclarecendo aspectos do produto que possam gerar dúvidas, 

ensinando e demonstrando a utilização do produto e fazendo associações. Segundo 

Wells, Burnett e Moriarty, os anúncios que se utilizam de associação, pretendem fazer 

com que o telespectador associe o produto com algo que ele aspire, respeite, valorize ou 

aprecie, como uma experiência agradável, um estilo de vida invejável ou uma pessoa 

(WELLS; BURNETT; MORIARTY, 1996, p. 320).  

As atitudes, as razões, a lógica e as emoções são todas parte do aspecto 

persuasivo. A mensagem publicitária deve respeitar determinadas regras, de modo 

quefacilite a sua percepção, apreensão e compreensão por parte do receptor, bem como, 

eventualmente, a persuasão e a sugestão. Sousa (2006, p.347-349), baseado na proposta 

de Lampreia (1989, p.41-47), estabelece os seguintes princípios da mensagem 

publicitária: 

1. Simplificação: a mensagem publicitária deve ser sintética, 

simples, breve, clara e concisa para facilitar a 

compreensão e memorização; 

2. Repetição: a mensagem deve ser repetida para permitir a 

sua memorização e conscientização, desde que a repetição 

não sature o receptor e nem se torne incômoda; 

3. Vivacidade: a mensagem publicitária tem que ser viva e 

forte, para suscitar a atenção e facilitar a memorização; 

4.  Novidade: a mensagem publicitária não deve se repetir 

até saturar o receptor. Uma nova mensagem ou a mesma 
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mensagem numa forma diferente aumentam as 

possibilidades de sucesso da publicidade; 

5. Identificação: as mensagens publicitárias, de um produto 

ou serviço, que vão veicular em diferentes meios, devem 

se reforçar umas às outras e permitir a sua fácil 

identificação. A utilização da mesma trilha sonora ou do 

mesmo jingle
119

 é uma das formas de permitir a 

identificação de um anúncio que passe na rádio e na TV ao 

mesmo tempo. A utilização dos mesmos protagonistas, 

também favorece a identificação do anúncio, do produto 

ou serviço promovido; 

6. Positividade: a mensagem publicitária deve ser otimista, 

realçar as qualidades positivas como o êxito, o 

reconhecimento social, a riqueza; 

7. Afirmação: a mensagem publicitária não deve ser 

dubitativa ou condicional. Não se diz “você poderá ser...”, 

mas sim, ”você vai ser...”; 

8. Reforço: Os diversos elementos de uma mensagem 

publicitária devem contribuir para transmitir uma única 

ideia central. O anúncio a uma clínica de beleza deve 

mostrar homens e mulheres esbeltos e bonitos. O anúncio 

a uma estância de veraneio deve mostrar “o paraíso”; 

9. Estetização: A publicidade tem de contribuir para que os 

produtos pareçam esteticamente agradáveis, razão pela 

qual o anúncio publicitário é, também ele, uma realização 

estética. O design de produtos, das embalagens e da 

própria publicidade é um elemento a considerar para criar 

diferenciação e notoriedade estética, simultaneamente ao 

produto e à publicidade a esse mesmo produto; 

10. Especificidade: A mensagem publicitária deve ser 

definida e específica. É melhor “Descontos de 20%” do 

                                                           
119

  Mensagem publicitária em forma de música, geralmente simples e cativante, fácil de cantarolar e de 

recordar. Pequena canção, especialmente composta e criada para a propaganda de determinada marca, 

produto, serviço e etc. 
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que unicamente “Descontos”, apesar de esta última 

mensagem ser mais simples. A simplicidade deve ser 

combinada com a especificidade, de forma a gerar o 

melhor resultado possível; 

11. Verdade seletiva: Os códigos normativos da publicidade, 

a ética e a própria vigilância do público impõem que, uma 

mensagem publicitária não pode ser falsa ou mentirosa. O 

publicitário pode realçar, unicamente, os aspectos 

positivos de um produto ou serviço, mas não pode mentir. 

Vários outros fatores devem ser levados em consideração, 

na mensagem publicitária, como os valores, gostos e 

motivações do consumidor. Nos anos 1970, por exemplo, 

a publicidade enfatizava a velocidade e o desempenho dos 

carros; hoje, a publicidade valoriza a segurança e o 

conforto proporcionado pelos veículos. 

Vera Aldrighi (apud RIBEIRO, 1985, p.75-78) sintetiza os atributos da 

publicidade e os classifica em dois grupos que correspondem aos dois ângulos de uma 

mensagem publicitária. O primeiro engloba os atributos estruturais das peças de uma 

campanha, ou seja, a informação que necessita chegar ao seu destino. O segundo se 

refere aos atributos do conteúdo persuasivo da comunicação, com seus argumentos e 

promessas básicas.  

Aldrighi resume esse conjunto de atributos (a quem denomina como condições 

de comunicabilidade) no quadro que se segue, onde são apresentados os efeitos 

esperados pelo emissor da mensagem publicitária em relação às respostas do 

consumidor: 
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QUALIDADES ESTRUTURAIS QUALIDADES DE CONTEÚDO 

QUALIDADE DA PEÇA RESPOSTA DO 

CONSUMIDOR 

QUALIDADE DA PEÇA RESPOSTA DO 

CONSUMIDOR 

Impacto 
(atenção despertada) 

Lembrança da 
marca, lembrança 
do comercial e dos 
elementos verbais 
e visuais 

Clareza 
(entendimento desejado) 

Interpretação 
correta sobre o 
produto, relações 
positivas com a 
marca 

Atratividade 
(atenção mantida ao longo 
da peça) 

Reprodução do 
conteúdo principal 

Relevância 
(envolvimento e 
identificação com o 
conteúdo) 

Manifestação de 
interesse e desejo 
de comprar 

Durabilidade 
(atenção mantida ao 
longo das repetições) 

Prazer em ver, 
vontade de ver 
mais vezes, 
lembrança 
permanente 

Credibilidade 
(Aceitação do 
conteúdo persuasivo) 

 

Tabela 18: Condições de Comunicabilidade da Mensagem. 
Fonte: (RIBEIRO,1985, p.78) 

As qualidades estruturais implicam no impacto (a capacidade de despertar a 

atenção do público e causar uma impressão memorável), na atratividade (capacidade de 

manter o consumidor interessado ao longo de todo o conteúdo publicitário) e na 

durabilidade da mensagem publicitária (é necessário que o consumidor possa suportar o 

número planejado de repetições para que o conteúdo da mensagem não se desgaste pelo 

cansaço ou pela irritabilidade). Quanto à eficiência persuasiva, há a necessidade de 

clareza (para que haja entendimento da mensagem), relevância (apelos interessantes e 

desejáveis) e credibilidade (promessa verossímil da mensagem publicitária).  

Após discorrermos sobre as diferentes correntes teóricas, que pontuam a 

persuasão do público no momento de produzir e veicular o conteúdo, é possível 

identificar que, enquanto o departamento de criação publicitária está voltado para o 

nível semântico da comunicação, onde a persuasão é fundamental na construção do 

conteúdo da mensagem, tal como elucida a Psicologia Social, o planejamento de mídia 

está focado nos canais de veiculação desta mensagem, na mensuração e quantificação 

da propaganda em busca de eficiência junto ao consumidor, como propõe a Teoria da 

Informação. 

Tendo em vista que, tanto a persuasão, quanto o planejamento de mídia 

classificam-se como ferramentas que permeiam a construção e exibição dos conteúdos 
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publicitários, passaremos a analisar os recursos utilizados pela publicidade, no momento 

da veiculação das campanhas.  

5.3 Publicidade e televisão: uma relação intrínseca  

O exercício da profissão de publicitário, no Brasil, é regulamentado pela lei 

4.860, de 18 de julho de 1965, que utiliza os termos publicidade e propaganda sem 

distingui-los. A lei define como publicitários aqueles que exercem funções de natureza 

técnica da especialidade, nas agências de propaganda ou outro veículo que produza 

publicidade; define ainda agência de propaganda como aquela pessoa jurídica 

especializada na arte e técnica da publicidade e compreende por propaganda “qualquer 

forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias ou serviços, por parte de um 

anunciante identificado”
 120

, cujo objetivo é despertar, na massa consumidora, o desejo 

pelo produto anunciado ou criar prestígio ao anunciante. 

No cumprimento de seu papel, a publicidade faz uso de inúmeros veículos de 

comunicação, mas é com a televisão – um bem de grande importância para o brasileiro 

como demonstram os dados
121

 de 1999, onde 87,4% das famílias possuíam um televisor, 

chegando a praticamente 100%, nas regiões metropolitanas (REIMÃO, 1999, p.108) – 

que a publicidade possui uma relação intrínseca.  

A publicidade é de extrema importância para a televisão, responsável pela gestão 

e sustentação do modelo de negócios da televisão comercial. Estima-se
122

 que em 2008 

a televisão tenha faturado 12,6 bilhões de reais. Paralelamente, a televisão representa o 

principal veículo da publicidade, detendo 65% da verba investida. A preferência da 

publicidade pela veiculação televisiva está pautada na ampla penetração, entre outras 

características desse veículo, como esclarece Paulo Rogério Tarsitano: 

A televisão é um veículo de envolvimento: as pessoas 

estabelecem uma grande relação de convivência com ela. O 

meio televisão incorpora-se à vida do cidadão urbano, que lhe 

reserva lugar de destaque até mesmo em sua residência. Os 

                                                           
120

  Disponível em http://www.janela.com.br/textos/Lei_4680.html. Acesso em 03 de junho de 2011. 
121

  Midia dados, 2001, Marplan.  
122

  Fonte: IDG Now. Disponível em http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/02/19/publicidade-online-

brasileira-cresce-44-1-em-2008-e-fatura-r-759-3-mi/. Acesso em 02 de setembro de 2010.  
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apelos veiculados através das mídias de envolvimento obtêm 

maior audiência. (TARSITANO, 1984, p.167, grifo do autor) 

A televisão está inserida no processo de persuasão, de marcas e consumo, como 

a “super mídia” capaz de atingir todas as camadas sociais, em uma única exposição. 

Rodolfo Nakamura descreve a televisão como sendo um veículo instantâneo, onde a 

mensagem tem a duração de um anúncio, cujos aspectos positivos são o alto índice de 

cobertura, o caráter informativo e de prestação de serviços, a credibilidade da mídia de 

massa e possibilidade de englobar as mensagens no corpo editorial dos programas de 

entretenimento e jornalístico, através do trabalho da assessoria de imprensa 

(NAKAMURA, 2009, p. 81). Os pontos negativos da televisão ficam por conta da 

passividade com que o público tem acesso às mensagens, a necessidade de continuidade 

para assimilação, o tempo escasso, exigindo maior objetividade na mensagem, e o alto 

custo de produção e veiculação.  

O conceito de unanimidade sobre a importância do veículo é abalado pelo 

contínuo processo de segmentação televisiva, que proporciona a segregação dos 

públicos e a diminuição de sua heterogenia. Mas, para o anunciante, esta nova 

característica, ao invés de denegrir, eleva a potencialidade da televisão: em vez de ser 

apenas um meio de transmissão para um público de massa, agora pode ser usada para 

focalizar segmentos específicos do mercado (ADLER, FIRESTONE, 2002, p. 26). 

Possibilita a segmentação demográfica (sexo, idade, classe social, etc.), geográfica 

(local, regional ou nacional) e por assunto (economia, esportes, notícias e etc.) 

(NAKAMURA, 2009, p. 81). 

Com uma abrangência sem precedência, este veículo se mantém na preferência 

dos profissionais de mídia, por ser um “órgão caro e poderosíssimo; para a sustentação 

de um produto consagrado ou divulgação de um apelo simples pode ser o veículo ideal, 

não importa a tabela de preços” (MENNA BARRETO, 2004, p.239). Celso Kenzo, 

Diretor de Mídia da Agência Octopus, em entrevista concedida para esta pesquisa, 

concorda que a TV tem um valor absoluto alto, mas afirma que ainda é a forma mais 

barata de atingir as pessoas: 

O custo absoluto é elevado, mas uma inserção atinge mais de 

40% dos lares. Você não consegue nos Estados Unidos 

estabelecer uma cobertura como essa com o mesmo valor. Isso 
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porque lá as emissoras são segmentadas e regionalizadas e para 

você atingir uma cobertura com multiplicidade de opções é 

muito mais caro. Por isso que o final do Super Ball americano é 

uma loucura. Uma inserção custa 2 milhões de dólares porque é 

um momento único de se atingir uma audiência significativa. 

Mas isso aqui no Brasil é normal no horário nobre. Então, é 

muito fácil fazer uma cobertura geral. (KENZO, 2011) 

Para veicular num canal de tantas possibilidades é preciso criar e desenvolver 

peças compatíveis. Entre as formas de publicidade para televisão estão os patrocínios, 

nos quais os anunciantes assumem a responsabilidade financeira sobre programa e sobre 

os comerciais que o acompanham.  

Normalmente, o pacote de patrocínio, além da inserção da marca durante a 

exibição da atração, prevê ainda a veiculação de vinhetas com menção ao oferecimento 

do patrocinador e exibição de anúncios nos breaks comerciais, e podem ser divididos 

em cotas, ou seja, quando vários anunciantes assumem o patrocínio de determinados 

produtos como eventos esportivos, por exemplo. 

Outro formato comercial é a venda de participações. Nelas os anunciantes 

pagam por 15, 30 ou 60 segundos de tempo comercial durante um ou mais programas: 

Los anunciantes pueden comprar cualquier espacio de tiempo 

que este disponible con una base regular o irregular. Este 

enfoque no sólo reduce los riesgos y costos asociado con los 

patrocínios, sino también proporciona un trato más flexible 

respecto a la cobertura del mercado, audiencias meta, 

programación y pressupuesto. Sin embargo, las participaciones 

no generan un impacto igual de intenso que los patrocínios y los 

anunciantes no tienen control alguno sobre el contenido del 

programa. (WELLS; BURNETT; MORIARTY, 1996, p.429). 

De acordo com Sousa (2006, 344), as inserções comerciais possuem objetivos 

distintos e dividem-se nas seguintes categorias: 

1. Publicidade de lançamento: publicidade que prepara e 

acompanha o lançamento de um produto; 

2. Publicidade de expansão: tipo de publicidade usada para a 

conquista de novos mercados. Geralmente, este tipo de 

publicidade enfatiza pequenas mudanças no serviço ou 

produto; 
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3. Publicidade de manutenção: usa-se este tipo de publicidade, 

para manter a cota de mercado de um produto ou serviço; 

4. Publicidade de recordação: recorre-se a este tipo de 

publicidade para lembrar, constantemente ao público, um 

determinado produto ou serviço; 

5. Publicidade institucional: publicidade feita por instituições, 

geralmente possuindo uma finalidade informativa. 

Além das participações, veiculadas como inserções nos intervalos comerciais 

das emissoras, existem também o merchandising. Ele é caracterizado pelo anúncio do 

produto dentro da arte do programa, em geral em programas de auditório ou de 

variedades. Nakamura esclarece que, o merchandising, “envolve cachê do apresentador 

e o tempo da inserção. Caso o apresentador do programa dê seu testemunho, o valor é 

cobrado adicionalmente. Pode-se incluir também a veiculação de filme publicitário 

durante a ação, mediante valor adicional” (2009, p.91). O merchandising pode ser 

construído de forma a inserir o produto como parte do programa, mas de forma não 

evidente, como por exemplo, o consumo de determinada marca de refrigerante, durante 

cena de novela.  

Rodolfo Nakamura (2009, p.92), resume os principais formatos publicitários 

para televisão como sendo: 

1. Vinheta de Oferecimentos: inserções de cinco 

segundos nos breaks, exibido na abertura ou no 

encerramento do programa, com a indicação do 

patrocinador; 

2. Inserção Comercial: filmes publicitários que podem 

ter a duração de 10, 15, 30 , 45 ou 60 segundos, 

veiculados nos breaks das emissoras; 

3. Patrocínio: onde a marca do patrocinador aparece 

regularmente na tela, é veiculada por meio de vinhetas 

de oferecimento e inserções comerciais; 

4. Merchandising: veiculação do anúncio dentro da 

própria atração ou por meio de ações interativas.  
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O processo de desenvolvimento de qualquer um dos formatos publicitários, para 

a televisão, inclui etapas bem definidas: criação, atendimento e mídia (TARSITANO, 

1984, p. 167).  As etapas de criação e atendimento podem ser condensadas na realização 

dos seguintes itens:  

1.  Análise do briefing: instruções e diretrizes transmitidas, de 

forma resumida, pelo cliente ou agência publicitária, aos 

responsáveis pela criação da campanha; 

2. Story Line: Apresentação da ideia em linhas gerais; 

3. Sinopse: Acrescenta à ideia geral, maiores detalhes que 

permitem a pronta e total compreensão da proposta criativa; 

4. Roteiro: Apresenta além da sequência da história, o 

detalhamento técnico. Tipos de plano, posicionamento da 

câmera, movimento, enquadramento, percurso da ação. 

Também descreve as falas em suas respectivas cenas, efeitos 

sonoros entre outros; 

5. Story-board: Sequência de desenhos que indicam e orientam, 

visualmente, determinadas tomadas descritas no roteiro de um 

filme publicitário; 

6. Produção e finalização: Gravação (e/ou filmagem) e 

montagem da peça, de acordo com o roteiro e o story-board 

pré-estabelecido; 

7. Apresentação ao cliente: A propaganda é submetida à 

aprovação do cliente, onde será verificada a pertinência da 

peça com o briefing transmitido. 

As campanhas são desenvolvidas de acordo com os resultados das pesquisas de 

mercado, realizadas junto ao consumidor, como elucida Sousa: 

A publicidade baseia-se mais na persuasão do que na 

informação. Por isso, depende, cada vez mais, de estudos 

científicos sobre os consumidores e o mercado, bem como 

sobre a concorrência entre Produtos e entre marcas. As marcas 

oferecem, muitas vezes, produtos similares, pelo que a adesão a 

uma marca depende, cada vez mais, de fatores não racionais, 

associados à personalidade, identidade e imagem das marcas. 

(SOUSA, 2006, p. 340) 
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Uma vez aprovada, a mensagem publicitária construída e estruturada para 

persuadir, deve ser veiculada nos meios de comunicação, dando início à terceira etapa 

da publicidade: a mídia. O profissional de mídia de uma agência publicitária tem grande 

responsabilidade, uma vez que, a verba pertencente ao cliente-anunciante, fica sob sua 

tutela e onde um erro estratégico significa trabalho perdido (TARSITANO, 1984, 

p.167). Em entrevista, Celso Kenzo, Diretor de Mídia da Agência Octopus, aponta o 

planejamento de mídia, como a etapa que demanda a maior parte dos investimentos: “o 

retorno que você tem das ações de publicidade está em grande parte, na mídia” 

(KENZO, 2011). 

A peça criativa é a essência da comunicação, mas Celso Kenzo, explica que 

“você pode ter uma peça muito boa, um conceito muito bom, uma campanha excelente, 

mas se você não colocar na mídia correta, num montante correto e num período correto 

ela não tem a sua eficácia”. Por esta razão, para ser exibida no meio televisivo, a 

propaganda deve passar por um minucioso planejamento de mídia desenvolvido pela 

agência, como veremos a seguir.  

5.4 O Planejamento de Mídia 

O termo mídia refere-se ao canal que a propaganda utiliza para atingir o 

consumidor. O profissional de mídia, por sua vez, tem o desafio de selecionar, entre 

todos os veículos existentes, aqueles que melhor se encaixem ao seu produto e fazer a 

combinação mais eficiente para atingir seu público, garantindo que o recurso do cliente 

seja investido de forma inteligente (PINHO, 1985, p. 72).  

Cabe a este profissional desenvolver o plano de mídia, o documento resultante 

da análise de dados e da interpretação das alternativas dos veículos, a fim de 

desenvolver uma ação mercadológica de veiculação, que atinja o target
123

 determinado e 

otimize
124

 as verbas disponíveis (TARSITANO, 1984, p. 163). O planejamento de mídia 

é fundamental, para que a mensagem da propaganda atinja o público de forma 

satisfatória. Rodolfo Nakamura atribui ao mídia a função de resolver problemas: 

                                                           
123

  Termo que designa público-alvo.  
124

  Seleção de veículos que visa maximizar cobertura, otimizar distribuição de frequência e rentabilizar 

custos, a partir de pesquisas de audiência. 
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O departamento de criação produz a peça. O departamento de 

mídia a entrega ao mercado. O criativo tem limitação de 

formatos. O mídia tem limitação de verba. É imprescindível que 

o mídia defina corretamente, em conjunto com planejadores e 

criativos, o target da campanha e, principalmente, depois, faça a 

escolha certa, colocando a mensagem no local e na hora exata 

em que o consumidor estará mais atento à comunicação do 

anunciante. Exatamente pela sua função de entregar 

corretamente o conteúdo ao público é que sua atividade é 

fundamentalmente estratégica. Ao mesmo tempo, em função da 

limitação de verba para a campanha, o planejador de mídia tem 

que ser preciso em suas escolhas, definindo as melhores opções 

em termos de custos-benefício e eficácia. Forma-se, então, um 

quebra-cabeça a ser resolvido. (NAKAMURA, 2009, p.26) 

Celso Kenzo esclarece que, cabe ao mídia estudar e direcionar os investimentos, 

para atingir a um determinado público, estabelecendo um relacionamento entre a marca 

e o consumidor. Para Kenzo, o relacionamento é conquistado por meio do 

conhecimento, familiaridade e afinidade da marca. O consumidor precisa conhecer o 

interlocutor, de modo a reconhecer a marca em meio à concorrência, e identificar-se 

com ela.  

O planejamento de mídia é um processo em que se cruzam vários fatores 

intervenientes – tais como audiência do veículo, custos, época da campanha entre outros 

– buscando soluções que transformem as prioridades da comunicação, em objetivos de 

mídia, para alcançar o sucesso de uma campanha. Além de realizar as proposições 

estratégicas e táticas de uma campanha, cabe ao profissional de mídia negociar, 

requisitar, autorizar e controlar a compra dos espaços publicitários. 

De acordo com Edison Benetti, ex-Diretor de Midia da SSC&B:Lintas (apud 

RIBEIRO et al, 1985, p.210), o raciocínio básico de mídia, na análise das opções 

disponíveis de veículos,pode ser reduzido a quatro variáveis fundamentais:  

 Cobertura de Público: percentual de pessoas expostas, pelo 

menos uma vez, a determinada mensagem; 

 Frequência: número de vezes que determinada pessoa pode vir a 

receber a mensagem; 

 Formato: tamanho/secundagem da peça publicitária em questão; 

 Continuidade: extensão de tempo de determinada campanha. 
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Independente do volume da verba disponível, em geral é necessário priorizar 

algumas das variáveis em detrimento de outras. Para proporcionar visibilidade ao 

produto, ou seja, tornar maior a recordação da peça/campanha junto ao público, é 

preciso que decisões estratégicas sejam tomadas na elaboração do planejamento de 

mídia. A primeira decisão é a definição dos meios, por onde a mensagem publicitária 

será veiculada.  

A seleção do veículo deve se basear no estudo e na observação dos meios 

disponíveis, para que se possa planejar e orientar sua utilização mais apropriada, 

levando em consideração os seguintes fatores de cada meio: 

1. A especificação do mercado alvo; 

2. A natureza e o tipo do produto; 

3. A cobertura geográfica que a campanha deve ter; 

4. A atividade publicitária exercida pelos concorrentes; 

5. A natureza da mensagem; 

6. O ritmo e repetição do anúncio; 

7. Os recursos disponíveis 

A escolha dos meios pode conduzir ao mídia mix ou à utilização de mídia única. 

O mídia mix é a utilização de mais de um meio de comunicação, durante a campanha, 

cujo intuito é melhorar a cobertura, equilibrar a distribuição de frequência e passar ao 

espectador/ouvinte/leitor, sempre mais uma forma de comunicação da mesma 

mensagem, com maior possibilidade de eficácia. O mídia mix considera que, para a 

campanha, existe o meio básico e os meios complementares, isto é, os meios principais 

e os menos prioritários, e é recomendado para lançamento ou relançamento de produtos; 

campanha promocional, com necessidade de resposta rápida; complemento da 

comunicação do meio básico; e diferenciação de comunicação, diante da concorrência. 

Este cruzamento de veiculação intermeios corresponde ao conceito real de 

crossmedia, com a possibilidade de intercalar meios, para preservar a continuidade da 

veiculação, proporcionar visibilidade, além de distribuir a verba do cliente, como 

elucida Benetti: 

É importante sempre lembrar que não só a utilização de mais de 

um meio homogeneíza o impacto da comunicação, pois cada 
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meio tem seu valor intrínseco, mas também que a utilização de 

mídias não convencionais (ou não usuais pelo mercado) inova, 

ganha destaque e costuma dar (por não serem tão valorizadas) 

melhores condições comerciais, no momento das negociações 

de custo. (BENETTI apud RIBEIRO et al, 1985, p.212) 

A recomendação de mídia única pressupõe, por outro lado, que ou o meio 

recomendado é auto-suficiente para atender aos objetivos de comunicação e promoção 

da marca, ou a escassez de recursos impede a inclusão de meios complementares.  

Para uma definição de prioridades de investimentos, as decisões estratégicas 

também levam em conta a cobertura geográfica, ou seja, a opção dos clientes sobre os 

mercados onde as marcas devem anunciar. Para tanto, são avaliadas todas as 

condicionantes de mercado de cada categoria e dos produtos, bem como a presença dos 

meios de comunicação por região, pois existem não só regiões do país mal cobertas 

pelos veículos, como também regiões cobertas somente por veículos de outros centros 

de difusão.  

Para responder com exatidão, sobre o percentual de consumidores que a 

campanha está atingindo, e qual a frequência para cada unidade de público-alvo, o 

mercado publicitário faz uso de outras três ferramentas essenciais: GRP, Cobertura de 

público e Frequência. 

5.5 Conceitos de GRP, Cobertura e Frequência 

O GRP (Gross Rating Point) é um instrumento, que utiliza o conceito de 

frequência, ou seja, o de repetição da mensagem publicitária, introduzido no Brasil para 

tornar a Mídia um processo mais científico (TARSITANO, 1984, p. 166).  

Trata-se da soma das audiências, dos vários veículos de comunicação 

empregados pelo anunciante, ou seja, a soma, em porcentagens dos pontos brutos de 

audiência. 

A audiência bruta corresponde ao total de vezes, que todos os audientes foram 

atingidos. Significa que, se uma pessoa esteve exposta a dois anúncios, ela é contada 

como dois impactos na audiência bruta. O GRP designa a Audiência Acumulada Bruta e 
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serve para medir o esforço da campanha – seu nível de impacto
125

 – bem como 

confrontar diferentes planejamentos de mídia. O cálculo é obtido por meio da seguinte 

fórmula: 

GRP = Audiência x Número de inserções 

Para calcular a audiência bruta de um anúncio, apresentado três vezes, sabendo-

se que este anúncio obtém, em média, 45% de audiência, chegamos a 135 GRP (3 x 45). 

Observa-se que, a soma dos pontos de audiência bruta, pode representar um GRP 

superior a 100.  

O GRP é um dos indicadores de grande importância na avaliação de custos, onde 

dois parâmetros são utilizados: o CPP, custo por ponto (ou custo por GRP) e o CPM, 

custo por mil. O CPP leva em conta a Audiência Bruta Acumulada, para comparar as 

programações de televisão e estabelecer a melhor opção em relação ao custo-benefício. 

De acordo com Rodolfo Nakamura, “programas que têm menor custo por GRP 

oferecem a melhor relação. Por um mesmo valor, proporcionam maior taxa de audiência 

bruta, o que, por sua vez, significa melhores resultados a partir da exposição mais eficaz 

da mensagem publicitária” (NAKAMURA, 2009, p. 44). Já o CPM, custo por mil 

audientes, é um parâmetro utilizado na seleção de programas, como indicador do quão 

cara ou barata está determinada programação, e para avaliações de rentabilidade de 

propostas de patrocínios. Ele calcula o preço por lote de mil pessoas, de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

 (preço ou verba) x 1000 
 CPM=___________________  

  
 Total de pessoas  
 

Outra ferramenta, fundamental, na elaboração do plano de mídia é a Cobertura 

de Público. Cobertura é a audiência expressa como percentagem do universo, número de 

pessoas ou famílias, que constituem o total de pessoas ou famílias – que fazem parte do 

                                                           
125

  Total acumulado, em números absolutos (não percentuais), das pessoas atingidas por um veículo, ao 

longo de um determinado período. Um anúncio de TV, por exemplo, apresentado três vezes e 

assistido, a cada vezpor 500 mil pessoas, resulta e 1.500.000 impactos (3 x 500).  
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target – atingidas por uma veiculação, pelo menos uma vez, após certo período de 

programação. Pode ser por aparelhos ligados, por indivíduos, por classe social, por 

gênero ou na combinação de alguns deles. No caso de televisão, o parâmetro utilizado é 

sobre os domicílios com aparelhos de TV.  

A tabela a seguir, contém os percentuais considerados como alta, moderada e 

baixa cobertura de público: 

BAIXA MODERADA ALTA 

Até 39% De 40% a 69% De 70% a 99% 

Tabela 19: Níveis de Cobertura.  
Fonte: (RIBEIRO et al, 1985, p. 216) 

Já a frequência, refere-se à exposição à mensagem, ou ao Opportunity to see 

(OTS), que traduz a ideia de uma campanha mais forte, de maior impacto de mídia ou 

mais branda, conforme o número de vezes que o target é exposto à mensagem. 

A frequência determina quantas vezes o indivíduo deve ser exposto à mensagem 

de propaganda, para que ela tenha algum efeito sobre seu comportamento, em que 

intervalos essas exposições devem ocorrer, e que parcela do público-alvo deve ser 

atingida, com o mínimo de frequência. O número de repetições deverá ser definido 

numa determinada unidade de tempo, quer ser máxima, quer seja mínima. 

Pode-se dividir frequência em três tipos: 

 Frequência eficaz: trata-se do número de exposições que traz os 

melhores resultados para o anunciante, de acordo com o objetivo 

da campanha; 

 Frequência efetiva: é o levantamento, por meio de pesquisas, 

que estima quantas vezes, efetivamente, o consumidor foi exposto 

à mensagem; 

 Frequência Média: número de vezes que, em média, o 

consumidor teve contato com a publicidade do anunciante. A 

frequência média é obtida através da seguinte fórmula:  
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GRP 
Frequência Média=___________   
Cobertura  
 

Ao planejar a divulgação de uma campanha, deve-se ter em mente, que o 

ambiente doméstico facilita a falta de concentração. O público está disperso, saturado de 

outras mensagens que competem por seu reparo e, para evitar a sobrecarga de 

informações, as pessoas tendem a esquecer imediatamente a mensagem logo após 

recebê-las. Neste contexto, a atenção torna-se uma mercadoria rara (ADLER, 

FIRESTONE, 2002, p. 10). Para superar a barreira da saturação de mensagens, a 

propaganda deve ser atraente, ágil e convincente, e deve ser exibida dentro de um limite 

de frequência.  

Nakamura (2009, p. 54) esclarece que a definição da frequência eficaz, no 

planejamento de mídia, está baseada na teoria da Psicologia de Aprendizagem, segundo 

a qual, o processo natural de apreensão de conhecimento ocorre da seguinte maneira: a 

primeira exposição de qualquer mensagem é seguida da reação de compreender a 

natureza do estímulo, O que é isso?; a segunda exposição passa por uma resposta 

cognitiva, ou seja, se tem, ou não, relevância pessoal, Interessa-me?; e a terceira 

exposição começa a agir como a verdadeira lembrança Eu já vi isso. O autor pondera 

que, de acordo com esta teoria, haveria a necessidade de pelo menos três exposições, 

para iniciar o processo de lembrança de determinado conteúdo. De acordo com Paulo 

Rogério Tarsitano, a exposição à mensagem não deve ser inferior a três: 

[...] por se tratar do número de vezes necessário para que o 

audiente consiga absorver totalmente a mensagem, mesmo para 

o comercial que apresente grande criatividade e impacto. Da 

mesa forma não deve ultrapassar a 20 exposições, para não 

ocorrer superexposição da mensagem, o que desencadearia no 

audiente (em função da saturação total da mensagem) uma 

sensação de antipatia para com a imagem do produto 

anunciante, acontecendo então uma disfunção negativa e danos 

irreparáveis para o anunciante. (TARSITANO, 1984, p. 173) 

A prática do mercado estabelece as referências a seguir, para a definição da meta 

de frequência, baseadas em Opportunity to see (OTS) por semana:  
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BAIXA MODERADA ALTA 

1 a 3 OTS 4 a 6 OTS 7 a 10 OTS 

Tabela 20: Níveis de Frequência.  
Fonte: RIBEIRO et al, 1985, p. 216 

À medida que, a repetição da mensagem aumenta, aumenta também, por 

conseguinte, a linha de atenção e compreensão. Porém, o que é preciso analisar durante 

uma campanha é o ponto de saturação. Sobre a frequência ideal de exposição, Benetti 

complementa que, “além de três exposições dentro de um ciclo de compras de uma 

marca ou por um período de quatro ou mesmo oito semanas, frequência crescente 

continua a contribuir para a eficácia de propaganda a uma taxa decrescente” (apud 

RIBEIRO et al, 1985, p.225). A curva de apreciação sobe até certo ponto, e numa 

relação diretamente proporcional onde, quanto maior a repetição, maior a probabilidade 

de a apreciação estética diminuir, chegando à rejeição da mensagem.  

Quando uma mesma mensagem atinge seu ponto de saturação, surge a 

necessidade de apresentar uma nova versão desta comunicação. Para Benetti, “desgaste 

não é uma função do excesso de frequência, mas é estritamente um problema criativo”. 

Este fator é amplamente observado pelos publicitários, que desenvolvem peças 

diferentes para uma mesma campanha. No entanto, independente da versão da peça, o 

impacto junto ao consumidor deve acatar a frequência de 3 a 20 exibições, para evitar a 

superexposição. Para respeitar os parâmetros de alta, média e baixa frequência e 

cobertura, na busca pelo impacto e aceitação da mensagem por parte da audiência, deve-

se seguir os limites representados abaixo: 

 ALTO MODERADO BAIXO 

Cobertura 85 a 99 60 a 85 40 a 60 

Frequência 14 a 20 7 a 13 3 a 6 

GRP 1.564 725 225 

Tabela 21: Parâmetros de impacto da mensagem. 
Fonte: Departamento de Midia da Mauro Salles/Inter-Americana de Publicidade S/A 

Tanto a cobertura quanto a frequência apresentam-se em três níveis: baixa, 

média e alta. Para Edison Benetti, a penetração de cada veículo está diretamente 

relacionada à sua capacidade de atingir coberturas altas, médias ou baixas. A televisão, 
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por exemplo, quase sempre permite coberturas altas ou médias, em curto espaço de 

tempo (apud RIBEIRO et al, 1985, p.218).  

A definição do tipo de frequência e cobertura, para determinado planejamento de 

mídia, deve levar em conta as necessidades da marca. Celso Kenzo esclarece que, se 

uma marca necessita falar com o maior número possível de pessoas, é necessária uma 

alta cobertura, mas quando a necessidade é convencer uma pessoa a mudar de atitude, é 

preciso aumentar a frequência. Os níveis de frequência e cobertura, portanto, devem ser 

utilizadas em situações específicas como mostra o quadro a seguir: 

COBERTURA FREQUÊNCIA SITUAÇÃO 

Alta Alta Forte concorrência 
Alta produção 
Verba elevada 
Produto comum 

Alta Baixa Fraca concorrência 
Alta produção 
Verba intermediária 
Produto incomum 

Baixa Alta Forte concorrência 
Baixa produção 
Verba intermediária 
Produto comum 

Baixa Baixa Fraca concorrência 
Baixa produção 
Verba pequena 
Produto comum 

Tabela 22: Níveis de frequência e cobertura. 
Fonte: Departamento de Midia da Mauro Salles/Inter-Americana de Publicidade S/A 

O ciclo de vida dos produtos são indicações, preponderantes, para a definição da 

campanha entre alta, baixa ou moderada. De acordo com a Gerente de Marketing da 

Rede Record, Tânia Fonseca, que concedeu entrevista para esta pesquisa, campanhas de 

lançamento, relançamento e promoção de marcas e produtos devem ter alta cobertura 

para aumentar o share e buscar novos consumidores. Já a baixa cobertura, é indicada 

para campanhas de sustentação de marcas, que exigem baixo share e baixa frequência. 

A seleção do volume de cobertura e frequência que se pretende atingir depende 

dos objetivos de mercado e comunicação adotados, de acordo com alguns indicadores 

como, por exemplo, o ciclo de vida dos produtos e a posição da marca diante da 
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concorrência. Se a fase for de lançamento, ou relançamento, necessidade de 

experimentação ou mesmo sustentação para marcas de destacada liderança no mercado, 

o caminho mais recomendável é o da alta cobertura. Por outro lado, para produtos com 

baixa participação, que exijam familiaridade com o uso ou ainda sem produção 

suficiente para atender a demanda potencial, a solução deveria ser a da baixa ou média 

cobertura.  

O objetivo do mercado, também é um favor relevante na determinação do 

volume da campanha. Benetti (apud RIBEIRO et al, 1985, p.216) esclarece que quanto 

maiores os objetivos, maior a necessidade de atingir progressivamente novas parcelas de 

público. Mesmo para objetivos de mercado pequenos, a alta cobertura pode ser 

recomendável, em segmentos mais dirigidos e menos numerosos da população.  

O publicitário complementa ainda que, para campanhas promocionais de rápida 

resposta, a alta cobertura é determinante. No entanto, dependendo do volume de 

resposta necessária e da mecânica da promoção, soluções de média cobertura com mais 

continuidade, podem ser indicados. A cobertura varia, de acordo com a época 

(sazonalidade, férias, custos), ou num mix de altas/médias/baixas coberturas, que 

preservem a continuidade da campanha: 

Desde 1985, o professor alemão Hermann Ebbinghaus já 

alertava para o esquecimento natural das pessoas. Segundo ele, 

após um período de quatro semanas de investigação, concluiu-

se que 75% da informação que tinha sido aprendida foi 

esquecida já na segunda semana e 95% na quarta. Esse fato nos 

remete imediatamente à continuidade como uma das duas [a 

outra é a frequência] variáveis mais fundamentais em todo o 

processo. (BENETTI apud RIBEIRO et al, 1985, p.219) 

Assim, a determinação do período de continuidade, é fundamental para atender 

aos objetivos da campanha, e implica no equilíbrio entre os recursos disponíveis e a 

duração da veiculação.  

5.6 Conceito de flight e continuidade da campanha 

Benetti estabelece quatro tipos básicos de continuidade: linear, ondas, 

concentrada e pulsada, cada qual com sua característica principal e utilização ao longo 
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dos flights. O flight designa o período contínuo de veiculação da campanha. É um 

compromisso por difundir a publicidade, sem sacrificar impactos (WELLS; BURNETT; 

MORIARTY, 1996, p. 322).  

De acordo com o Diretor de Mídia, Celso Kenzo, o objetivo do flight é estimar 

que, naquele período específico, o público conseguirá ser impactado pela mensagem e a 

campanha atingirá sua meta de GRP: 

Via de regra a cobertura alcança um bom nível lá pelo 15º dia, 

num número médio de inserções, 5 por dia. Lógico, se você 

colocar 10 inserções por dia essa cobertura é mais rápida num 

período menor, mas não tanto. Você não vai conseguir uma 

cobertura maior em menos de uma semana porque as pessoas 

não têm o hábito constante de consumir os veículos [...] São 

vários flights. Eu posso ter um flight de 15 dias no lançamento 

da campanha mais intenso, depois posso ter um flight com 

menor intensidade, mais espaçado. (KENZO, 2011) 

A continuidade linear tem duração mínima de oito flights, com três ou duas 

semanas em cada uma (com ou sem intervalos entre si), totalizando cerca de seis a oito 

meses de veiculação. Caracteriza-se pelo esforço de mídia contínuo na campanha, e sua 

indicação é para consumo horizontal, de compra continuada ao longo do tempo, 

categorias com curto ciclo de compra e uso, desempenho pouco diferenciado do produto 

em relação à concorrência, baixa fidelidade de marca, e necessidade de manter o share 

of mind – termo que indica “lembrança de marca”, apurado em levantamentos em 

pesquisas de mercado. A seguir um exemplo de campanha de continuidade linear: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                    

                                    

                                    

Gráfico 20: Continuidade Linear. Fonte: (NAKAMURA, 2009, p. 62) 

A campanha de continuidade em ondas (waves) tem duração de seis meses, com 

crescimento acentuado de frequência de veiculação no início de cada onda. O volume de 

veiculação é maior do que continuidade linear, com média de três semanas por mês, 

como ilustra o gráfico a seguir:  
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
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Gráfico 21: Continuidade em Ondas (Wave). Fonte: (NAKAMURA, 2009, p. 62) 

As ondas possuem esforço intermitente, e são indicadas para categorias de 

produtos com baixa frequência de compra e alta fidelidade de marca. Para Benetti, a 

continuidade em onda é adequada a produtos, cujo desempenho, é visivelmente melhor 

que o de seus concorrentes (apud RIBEIRO et al, 1985, p. 221). A continuidade em 

ondas é uma programação com base contínua, mas desigual; níveis baixos são seguidos 

de períodos de pico ou atividade intensa (WELLS; BURNETT; MORIARTY,1996, p. 

355) 

Já a campanha de continuidade concentrada tem veiculação contínua de, no 

mínimo, três semanas e, no máximo, três meses, num volume mais alto do que as 

campanhas anteriores. A indicação é para períodos de consumo bem definidos, em 

campanhas de oportunidade baseadas em preço, promoção e ponto de venda. O gráfico 

a seguir, ilustra este tipo de campanha: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                    

                                    

                                    

Gráfico 22: Continuidade Concentrada. Fonte: NAKAMURA, 2009, p. 62 

A continuidade concentrada se diferencia por alternar períodos de publicidade 

intensa, com períodos sem publicidade. Este programa, intermitente, permite que a 

campanha seja mais prolongada e que, nos períodos de ausência de veiculação, o 

consumidor possa recordar a marca e sua publicidade (WELLS; BURNETT; 

MORIARTY, 1996, p. 356). 
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Já a continuidade pulsada é um misto da continuidade linear e em ondas. A 

duração compreende de seis meses e um ano de campanha, que se mantêm em virtude 

de baixa sustentação, períodos de maior esforço de mídia e sazonalidade como 

Carnaval, Dia das Mães, Dia dos Namorados entre outras datas comemorativas, como 

ilustra o quadro a seguir: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                    

                                    

                                    

                                    

Gráfico 23: Continuidade Pulsada (Pulsed). Fonte: (RIBEIRO et al, 1985, p. 220) 

Edison Benetti (apud RIBEIRO et al, 1985, p. 219-222) afirma que, a 

continuidade é recomendada, de acordo com os fatores de mercado e comunicação 

como categoria de produtos ou sazonalidade. Se o produto é de consumo horizontal, 

sem variações significativas de vendas por período, o caminho natural é de uma 

continuidade linear ou de pulsação. Inversamente, se a sazonalidade é bem-definida, a 

tendência é de concentração próxima a esses períodos.  

O ciclo de vida do produto também influencia a continuidade. Produtos em 

lançamento, preferencialmente solicitam continuidade linear, tendo em vista a 

necessidade de experimentação e penetração da marca. Para marcas estabelecidas, e em 

sustentação, outros fatores de mercado devem ser levados em conta, porque todas as 

continuidades podem ser praticadas. 

A frequência de compra e uso também é determinante. Alta frequência de 

compra, num mercado competitivo, leva à continuidade linear, ou ao raciocínio de 

pulsação. Baixa frequência de compra, mesmo com alto uso do produto, permite a 

atuação em ondas.  

Baixa fidelidade de marca conduz à continuidade linear, enquanto alta fidelidade 

facilita a veiculação em ondas. Do mesmo modo que forte imagem da marca está 
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relacionada à melhor desempenho, e as referentes a fragilidade de imagem, a baixo 

desempenho.  

Desempenho pouco diferenciado da marca, em relação à concorrência, é uma 

situação em que a propaganda precisa dar em continuidade linear ou de pulsação.  

O impacto da mensagem pode oferecer diferentes possibilidades de 

continuidade. Alto impacto da mensagem propõe atuar em intervalos de ação e descanso 

(ondas ou pulsação). Baixo impacto da mensagem sugere continuidade linear ou de 

pulsação, dependendo da concorrência.  

Caso haja grande disponibilidade de verba, a programação de mídia pode ser 

linear, sendo exibida durante todo o tempo. Mas, tendo em vista que a verba nem 

sempre é suficiente para manter uma alta frequência, a opção pode ser pulverizar a 

exibição, de modo que possa atingir vários horários ao longo de um grande período. Ou 

então, começar a campanha de forma mais tímida e aumentar a exibição paulatinamente. 

Todas as decisões para a elaboração do planejamento de mídia devem estar 

pautadas nos objetivos definidos pelo briefing, nos objetivos do mercado e nas 

atividades da propaganda da concorrência. De qualquer modo, seja qual for a opção 

escolhida pelo profissional de mídia, o intuito é impactar o público, por meio de 

veículos capazes de atingir o target específico da campanha, com a certeza de que a 

mensagem seja enviada, satisfatoriamente, dentro do GRP ideal e numa cobertura que 

exponha a marca ao maior número possível de pessoas. Em seguida, o intuito é criar o 

relacionamento através da frequência, ou seja, do número de vezes que o consumidor é 

impactado com a propaganda da marca. Celso Kenzo complementa: 

A programação [de mídia] leva em conta o perfil do usuário, o 

hábito de consumo dele, a relação que estabelece com a minha 

marca e a partir disso, monto um plano que vai fazer com que 

essa marca fique em torno dele, atingindo com uma certa 

frequência e tenha um número razoável de cobertura dentro 

daquele target. Eu procuro trabalhar sempre não com quantas 

pessoas viram, mas em quantas pessoas com aquele perfil que 

me interessa existem e quantas eu consigo atingir. (KENZO, 

2011) 

Tomando como base os conceitos estabelecidos pela publicidade, é possível 

perceber que, o planejamento de mídia de chamadas da TV Record, não faz uso dos 
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preceitos publicitários, no momento de programar as inserções. As peças são 

programadas com critérios subjetivos, que não levam em conta os conceitos de GRP, 

frequência e cobertura.  

Para identificar tais critérios, passaremos agora ao estudo de caso, sobre o 

produto de maior relevância da TV Record, no período destacado para esta pesquisa. 

Uma investigação mais aprofundada sobre a elaboração do planejamento de mídia das 

campanhas de A Fazenda, levando em conta os conceitos utilizados na publicidade e 

destacados neste capítulo.  



CAPÍTULO VI 

ESTUDO DE CASO: A FREQUÊNCIA DE EXIBIÇÃO  

DAS CHAMADAS DE A FAZENDA  

(primeira e segunda temporada) 

De abril de 2009 a abril de 2010 foram produzidas 2.357 chamadas 

promocionais de A Fazenda (incluindo Rabichos e as peças Soltando os Bichos, sem 

considerar as chamadas duplas), das quais 1.956 foram inseridas nos intervalos 

comerciais da TV Record, na praça Grande São Paulo. O gráfico abaixo indica a 

distribuição das peças produzidas e exibidas durante o período de análise: 

Gráfico 24: Chamadas de A FAZENDA (2009-2010) 



273 

 

Observa-se que, A Fazenda esteve na pauta do Departamento de Programação ao 

longo de todo o período, exceto março e abril de 2010. O maior pico de produção e 

exibição das chamadas foi em abril de 2009, quando do lançamento do produto no 

Brasil.  

A presença marcante deste reality show, na programação da TV Record, reflete a 

importância comercial deste produto para a emissora. Por esta razão, passemos a 

analisar A Fazenda de acordo com as premissas publicitárias de promoção. Utilizaremos 

os dados reais praticados pela TV Record, como base para a análise das campanhas da 

primeira e segunda temporada do programa.  

Iniciaremos o estudo de caso, com o histórico do gênero reality show no Brasil, 

para contextualizar nosso objeto de estudo 

6.1 O gênero reality show na TV aberta do Brasil 

Na programação televisiva, os programas se adequam aos estereótipos 

fundamentados nos gêneros. A função dos gêneros é situar a audiência em relação aos 

diferentes programas, permitindo sua classificação em modelos e formatos 

reconhecíveis (CASTRO, 2003, apud DUARTE;CASTRO, 2006, p. 260).  

O termo reality show refere-se a um gênero televisivo que mostra, de forma 

simulada, uma realidade. Os acontecimentos retratados são fruto da realidade, e os 

personagens da história são pessoas reais e não atores de um enredo ficcional. Para 

Elizabeth Duarte,  

tais programas fundam-se em uma espécie de real paralelo, 

artificialmente instaurado no interior do próprio meio: trata-se 

de um jogo coletivo, que, em que pese seu caráter simbólico , se 

submete ao princípio da eliminação progressiva dos 

participantes, por designação dos próprios jogadores e voto dos 

telespectadores. (DUARTE; CASTRO, 2006, p.272)  

Em tais programas, não há roteiros a serem seguidos e os participantes têm que 

conviver com outras pessoas e resolver conflitos oriundos da convivência. Para Cosette 

Castro os reality shows  
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podem ser compreendidos como um formato híbrido que 

mistura relidade e ficção, que mostra a vida de gente comum, 

anônima em tempo (às vezes) real e (muitas vezes) editado e 

que tem como característica principal o fato de ser uma obra 

aberta que vai sendo construída no decorrer dos dias” (apud 

DUARTE; CASTRO, 2006, p. 261). 

Desde as tragédias gregas do século V A.C., o ser humano tem atração por 

situações que trazem à baila a encenação da vida real (REVISTA DA CULTURA, 

Edição 33, abril de 2010, p. 33). Nas arenas romanas, os gladiadores enfrentavam-se até 

a morte diante de uma platéia inflamada e dotada de poder de decidir o destino do 

espetáculo. Bastava um gesto com as mãos para salvar ou condenar o jogador. Já no 

século XXI, os reality shows surgem e proporcionam o mesmo poder aos 

telespectadores que, desta vez, o exercem por meio do telefone e da internet. 

De acordo com Cosette Castro, este gênero televisivo tem um papel importante, 

na história das formas de espetacularização, entre televisão e audiência, seja por meio 

da informação, da ficção ou do entretenimento. Para ela: 

[...] essas mudanças televisivas incluem, por exemplo, o papel 

da realidade que vai até a televisão através do indivíduo que a 

protagoniza; a mudança dos deuses do Olimpo por estrelas de 

carne e osso, anônimos que poderiam ser nossos vizinhos e 

parentes; o fim da fronteira entre o público e o privado; e o 

próprio reality show, onde o sentimento tem prioridade, não 

apenas pelos participantes do programa que contam suas vidas 

ou problemas, mas também pelos apresentadores, que 

participam ativamente do processo de espetacularização. (apud 

DUARTE; CASTRO, 2006, p. 262) 

Existem muitas versões sobre como e onde surgiram os primeiros reality shows. 

Muitos apontam o pioneirismo do Candid Camera, de 1948, uma série para a TV que 

flagrava situações cômicas por meio de uma câmera escondida. Outros afirmam que a 

primeira versão surgiu em 1973, nos Estados Unidos, com a série An American 

FAMILY, que abordava assuntos relacionados à família, como o divórcio dos pais e o 

homossexualismo de um dos filhos do casal. Mas Cosette Castro (apud DUARTE; 

CASTRO, 2006, p.261) considera que os reality shows, tal como o conhecemos, aparece 

nos anos 80, a partir da eleição dos aspectos mais dramáticos da realidade cotidiana.  
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A série que teria criado o interesse moderno em reality show foi Cops
126

, 

lançada em março de 1989, que acompanha oficiais da polícia, investigadores e xerifes 

durante suas patrulhas e outras atividades. É um dos programas mais duradouros nos 

Estados Unidos e o segundo mais duradouro no canal FOX. A partir daí, vários 

programas, com características semelhantes, foram produzidos tanto nos EUA como em 

outros países.  

A década de 90 foi o momento de maior crescimento deste gênero televisivo, 

tanto em audiência quanto em patrocínio e merchandising. A série Expedition 

Robinson, criada em 1997, na Suécia (que consistia num grupo de pessoas deixadas 

numa ilha em ambiente selvagem), inspirou a criação de outros programas como o 

Survivor e No Limite, que estreou no Brasil, em 2000, como o primeiro reality show 

brasileiro na televisão aberta (REVISTA DA CULTURA, Edição 33, abril de 2010, 

p.33). Depois dele, diversos programas do gênero foram criados no país. 

Em 2001 estreou o programa Casa dos Artistas, grande sucesso de audiência do 

SBT, que causou polêmica por ser uma cópia do Big Brother Brasil, o maior expoente 

deste gênero no Brasil – formato criado pela Endemol
127

 e exibido apenas no ano 

seguinte. Sua primeira temporada foi transmitida em 1999, nos Países Baixos, e teve sua 

versão brasileira produzida e transmitida em 2002, pela Rede Globo. O Big Brother 

Brasil já conta com a passagem de mais de 140 participantes, sempre dirigido por 

Boninho e apresentado por Pedro Bial, que apresentou, em 2011, a 11ª. edição. A maior 

participação popular em reality shows no mundo aconteceu na décima temporada do 

Big Brother Brasil, cujo final do programa obteve quase 160 milhões de votos. 

O reality show Hipertensão estreou em 2002, na Rede Globo de Televisão. A 

versão original alemã chama-se Now Or Neverland. O programa leva os participantes a 

competirem, uns com os outros, para completar uma série de provas e desafios, melhor 

ou mais rápido, por um grande prêmio. 

                                                           
126

  Fonte: Wikipédia. Disponível em < http://pt.wikipedia.org/wiki/COPS_(s%C3%A9rie) > Acesso em 

03 de julho de 2011. 
127

  A Endemol Brasil é uma produtora de conteúdo para televisão e mídia digital, pertencente à Endemol 

International, maior produtora independente no mundo, que cria e produz realities shows, game 

shows, animações, comédia e drama que compõem um catálogo com mais de 2.000 títulos, entre eles, 

Big Brother, Deal or No Deal, Extreme Makeover. Fonte: http://endemolbrasil.com.br/quem-somos. 

Acesso em 28 de junho de 2011.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/COPS_(TV_series)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_dos_Artistas
http://pt.wikipedia.org/wiki/SBT
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O formato Popstar, criado na Nova Zelândia, em 1999, foi produzido pelo SBT 

em 2002, em parceria com a gravadora Sony Music. Seria o novo investimento do 

canal, depois do sucesso de Casa dos Artistas. A temporada 2002 formou uma banda 

feminina, chamada Rouge, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. O sucesso 

incentivou o SBT a fazer uma versão masculina, em 2003. O programa teve a mesma 

audiência e a banda Br’oz novamente foi um grande sucesso. 

Também em 2002, a Rede Globo estreou Fama, a versão brasileira de Operación 

Triunfo, uma academia musical em que os alunos têm aulas de canto, teoria musical, 

interpretação, entre outras. Durante a semana, eles recebem uma música escolhida pela 

produção da emissora de TV e devem interpretá-la numa apresentação, geralmente, feita 

ao vivo. Um júri composto por produtores e nomes da música, julgam as apresentações 

e determinam quatro nomeados que sairão do programa, sendo que um será salvo pelos 

professores e um pela maioria dos colegas. 

Em 2004, a TV Record exibiu seu primeiro reality show, o Sem Saída, com 

apresentação de Marcio Garcia. Logo depois, passou a produzir o programa O 

Aprendiz, usando o mesmo formato do programa americano The Apprentice, 

originalmente apresentado pelo empresário Donald Trump. Nele, os participantes são 

levados a desafios do mundo coorporativo.  

Em 2005, o SBT lançou o reality show O Grande Perdedor, com apresentação de 

Silvio Santos. O programa contava com 14 participantes acima do peso, inicialmente 

divididos em equipes (azul e vermelha, cada uma com um treinador), lutando a cada 

semana para emagrecer. A cada semana um era eliminado e, no final, quem mais 

perdesse peso ganhava o prêmio de 200 mil reais.  

Entre 2006 e 2007, o reality show Ídolos (versão do formato britânico Idols, que 

consiste em revelar o novo ídolo musical do país), passou a ser produzido pelo SBT, na 

primeira versão brasileira para o formato criado por Simon Fuller da Frementon . Em 

2008, o formato foi comprado pela TV Record, que produz as versões atuais.  

Também, em 2006, estreou no SBT a versão brasileira do reality show 

Supernanny, criado pela televisão britânica, onde uma pedadoga infantil ensina a impôr 

disciplina às crianças. E na TV Record, estreou o Troca de Família, versão brasileira do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Zel%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
http://pt.wikipedia.org/wiki/SBT
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Apprentice
http://pt.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obesidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idols
http://pt.wikipedia.org/wiki/SBT
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Record
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Trading Spouses da Fox, onde duas mães totalmente diferentes trocam de lugar por uma 

semana. Ao término, as mães recebem 25 mil reais de prêmio, porém são as mães 

substitutas que decidem como a família gastará o dinheiro. 

Em 2007, a TV Record lançou Simple Life: Mudando de Vida, baseado no 

programa americano, exibido nos Estados Unidos com Paris Hilton e Nicole Richie, 

onde duas socialites enfrentam situações diferentes das que estão acostumadas a 

vivenciar. No Brasil, esse programa foi protagonizado por Karina Bacchi (atriz, modelo 

e apresentadora) e por Ticiane Pinheiro, (atriz, modelo, filha de Helô Pinheiro e mulher 

do executivo Roberto Justus). 

O reality show A Fazenda, estreou em 2009 na TV Record, mas nos 

aprofundaremos neste formato no item 2.  

Em março de 2009, o SBT estreia o 10 Anos Mais Jovem, apresentado por Ligia 

Mendes. O formato, surgido na Inglaterra, tem o objetivo de rejuvenescer a participante. 

No mesmo ano, o SBT lança o reality show Esquadrão da Moda, do formato original do 

programa What Not To Wear dos canais Discovery Home & Health e BBC, que 

pretende ensinar os participantes a se vestirem com estilo. 

Em janeiro de 2010, entreou no ar o programa Solitários, um reality show 

produzido pelo SBT, proveniente do formato americano Solitary, onde nove 

participantes são mantidos confinados, em celas individuais, onde são submetidos a 

provas rigorosas na disputa pelo prêmio, cujo ganhador será aquele que tiver maior 

preparo mental e resistência física.  

O Busão do Brasil foi um reality show brasileiro, exibido pela Rede 

Bandeirantes, de julho a outubro de 2010, inspirado no formato do programa The Bus, 

da Endemol, já exibido na Espanha, Bélgica e Holanda. O programa registrava a rotina 

de 12 pessoas, selecionadas através de inscrição, que ficavam parcialmente confinadas 

num ônibus sendo vigiados 24 horas por dia, por câmeras, enquanto o veículo percorria 

diversas cidades brasileiras. Aquele que conseguisse chegar à final levava como prêmio 

um milhão de reais. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Trading_Spouses&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris_Hilton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nicole_Richie
http://pt.wikipedia.org/wiki/Socialite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Karina_Bacchi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ticiane_Pinheiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hel%C3%B4_Pinheiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Justus
http://pt.wikipedia.org/wiki/What_Not_to_Wear
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discovery_Home_%26_Health
http://pt.wikipedia.org/wiki/BBC
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reality_show
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Brasileiro_de_Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solitary_(reality_show)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reality_show
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Bandeirantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Bandeirantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Endemol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Holanda
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A TV Record lançou, em setembro de 2010, o Extreme Makeover Social, 

voltado para a reconstrução ou reforma de creches por todo o país. Trata-se da versão 

brasileira, inspirada na versão norte-americana de mesmo nome, exibido em países 

como Espanha, Turquia, Noruega e Estados Unidos. 

Além dos programas exibidos pela televisão comercial brasileira, muitos outros 

formatos foram exibidos nas tevês por assinatura e, outros tantos formatos, foram 

transformados em quadros, como por exemplo, Amor a Bordo e Acorrentados que 

fizeram parte do programa Caldeirão do Hulk e Sufoco que compõs o programa do 

Faustão.  

Em cada uma destas variações, com diferentes características e abordagens, que 

exploram o universo esportivo, selvagem, humorístico e até corporativo, as regras são 

muito semelhantes: um grupo de integrantes, selecionados segundo critérios pré-

definidos, pelos organizadores do programa, é isolado em um local e incumbido de 

tarefas que envolvem provas de sobrevivência, relacionamentos interpessoais, testes de 

conhecimento e até sorte. O participante que obtiver o melhor desempenho, tanto nas 

tarefas como em relação ao grupo (e, principalmente, ao público espectador), torna-se o 

campeão, obténdo fama e prestígio instantâneo, além de receber um prêmio em 

dinheiro.  

O gênero reality show leva ao público emoções, vivências e conflitos que, em 

geral, permanecem no âmbito privado. Para Cosette Castro, os reality shows despertam 

uma memória internacional-popular dos antigos e conhecidos mitos, ao misturar ficção 

e realidade (por meio de seleção e edição de imagens, fundos musicais, incentivo ao 

final feliz e à recompensa do prêmio, ou de um amor manifestado durante o 

confinamento) e misturar personagens estereotipados como o herói e o anti-herói, a 

garota má e a ingênua. Ela complementa que, esta sensação de “novo já visto”, ocorre 

pelas seguintes razões: 

1º) [o reality show] utiliza e mistura gêneros já conhecidos que, 

independente da edição, dão a sensação de novo, permitindo as 

audiências reconhecê-lo e reconhecer-se no programa; 2º) reúne 

todos os participantes em uma casa, em torno de um núcleo que 

recorda a família, reforçando a ideia de algo conhecido e 

seguro; [...]; 6º é um espaço onde os participantes representam a 

si mesmos, possibilitando aos outros olhá-los como modelos, 
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embora o que apareça na tela seja uma representação de como 

atuam, sentem e socializam; 7º) o fato de não possuir um roteiro 

prévio, como as telenovelas, dá ao formato uma aura de 

mistério e imprevisibilidade que não acontece em outros 

programas [...]. (DUARTE; CASTRO, 2006, p. 254-255). 

De acordo com o estudo realizado pela MITI Inteligência
128

, no Brasil, os reality 

shows de maior popularidade são o Big Brother Brasil e A Fazenda.  

Para compreender a relação entre a população e os referidos reality shows, a 

MITI Inteligência, monitorou as mídias sociais em um estudo realizado no período de 

25 de fevereiro a 2 de março de 2011, onde mais de 58 mil interações foram capturadas 

sobre o tema. Deste total, mais de 45 mil fizeram menção ao Big Brother Brasil, A 

Fazenda ou à palavra-chave reality show de modo geral. No total de interações, mais de 

50% faz menção ao Big Brother Brasil, da Rede Globo, mostrando a expectativa do 

público sobre os próximos acontecimentos no programa. O estudo apontou que a maior 

popularidade deste programa, pode ser explicada pela sua longa trajetória no cotidiano 

brasileiro, como também pelo fato do reality show estar no ar durante a realização da 

pesquisa.  

A Fazenda deteve 3,30% do conteúdo avaliado. Apesar de sua última temporada 

ter finalizado em 2010, não estando no ar no período da pesquisa, o reality show ainda 

era comentado na web, estimulando interações dos internautas, sendo que, a maioria 

deles, fazia algum tipo de comparação com o Big Brother Brasil ou teciam comentários 

sobre os ex-participantes do programa. 

Apesar da disparidade entre os dois programas na preferência do público, os 

números da pesquisa, desenvolvida pela MITI Inteligência, apontaram A Fazenda como 

o segundo reality show de maior popularidade no Brasil. Porém, enquanto o Big Brother 

Brasil já foi amplamente estudado pela academia, A FAZENDA não foi foco de análise 

até então. 
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 Disponível em <http://fonte.miti.com.br/sala-de-imprensa/files/2011/05/O-SEGREDO-DO-

SUCESSO-DOS-REALITY-SHOWS_FORMATADO_OK.pdf> Acesso em 28 de junho de 2011. 
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6.2 Briefing de Mídia de A FAZENDA 

Segundo o esquema proposto por Nakamura (2009, p.156-184), o briefing de 

mídia leva em conta os indicadores de marketing, público-alvo, aspectos sazonais, 

atuação da concorrência, necessidade de atingimento, tipo, fases e período da 

campanha, área geográfica, objetivos de mídia e verba.  

Traçaremos o briefing de mídia da primeira e da segunda temporada de A 

Fazenda, levantando as informações relevantes para a definição estratégica do 

Planejamento de Mídia deste produto da TV Record. 

6.2.1 Indicadores de Marketing 

Para compreender o reality show A Fazenda, analisaremos os indicadores de 

marketing, traçando o histórico do produto, seus atributos, a participação de mercado, o 

preço, a distribuição, seu diferencial diante da concorrência, e seu estágio de ciclo de 

vida.  

6.2.1.1 Histórico do Produto 

O programa The Farm foi criado originalmente na Suécia, pela produtora 

STRIX, e foi transmitido para mais de 40 países.  

O gênero reality show, segundo Cosette Castro, é “um formato transnacional que 

se localiza ao adaptar-se à cultura de cada país e ao assumir um caráter local para 

conquistar as audiências” (DUARTE; CASTRO, 2006, p. 253). Elizabeth Bastos Duarte 

complementa que a eficácia da globalização, não está circunscrita à área econômica, 

mas, também, sob o ponto de vista cultural, há uma difusão mundial de valores e 

práticas sociais: 

As grandes empresas de televisão, emissoras e produtoras 

independentes, foram precursoras nessa disputa por um 

mercado global para a venda de seus produtos [...]. Hoje, não 

obstante, vem-se adotando uma modalidade de produção e 

comercialização de produtos televisuais bem mais sofisticada e, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Strix
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possivelmente, mais lucrativa: o registro de autoria de formatos 

e a venda do direito de sua reprodução. (DUARTE; CASTRO, 

2006, p.270) 

Na globalização de formatos, a  Strix TV
129

 está inserida como parte do grupo de 

difusão internacional de entretenimento, Modern Times Group MTG AB. Ela foi 

fundada em 1988, por Robert Aschberg, e se tornou uma das maiores empresas de 

produção televisiva e formatos, na Escandinávia; um fornecedor de formatos originais, 

respeitado internacionalmente, que possui outros formatos populares como Survivor e 

The Bar. Sua sede é em Estocolmo, na Suécia, com escritórios em Amsterdã, 

Copenhague, Oslo e Tel Aviv. Em alguns países, The Farm é produzido pela Endemol, 

em associação com a Strix. A Tabela a seguir mostra alguns países onde o reality show 

The Farm foi exibido: 

REGIÃO/PAÍS NOME LOCAL EMISSORA DE 

TV 

VENCEDOR APRESENTADOR 

 Arab League 

Mundo Árabe 
Al-Wadi LBC  1ª Temporada, 2005: 

Meshari El Ballan 

Karen Dirkalostian 

(1ª Temporada) 

 
Países bálticos 

A Farm TV3  1ª Temporada, 200?: 
Not known 

 

 
Bélgica-Países 

Baixos 

The Farm 
vtm 

Yorin 
1ª Temporada, 2005: 

Matthijs Vegter 

Evi Hanssen 

(1ª) 

Gijs Staverman 

(1ª) 

Brasil  

A Fazenda  Rede Record  

1ª Temporada, 2009: 
Dado Dolabella 
2ª Temporada, 2009: 
Karina Bacchi 

Britto Jr  

Chile  

La Granja 
Web Oficial 

Canal 13  1ª Temporada, 2005: 
Gonzalo Egas; 

Sergio Lagos 

Colombia  

La Granja 

Tolima 
Caracol TV  1ª Temporada, 2004: 

Alejandro Pineda 

Alejandro 

Martíneze Paula 

Jaramillo  

Croacia  Farma Nova TV  

1ª Temporada, 2008: 
Rafael Dropulić 
1ª Temporada, 2009: 
Current season 

Mia Kovačić  

Dinamarca  

Farmen TV 2  1ª Temporada, 2004: 
Thomas Graa 

Sonny Rønne 

Pedersen (1ª 
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  Fonte http://www.strix.se. Acesso em: 11 de abril de 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Survivor
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Bar_da_TV
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:Country_data_Arab_League&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_%C3%81rabe
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lebanese_Broadcasting_Corporation&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_b%C3%A1lticos
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=TV3_(Viasat)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vtm&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Yorin&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Fazenda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Record
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Fazenda_1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dado_Dolabella
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Fazenda_2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Karina_Bacchi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Britto_Jr
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chile
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Granja_(TV_series)&action=edit&redlink=1
http://lagranja.canal13.cl/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canal_13_(Chile)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caracol_TV
http://pt.wikipedia.org/wiki/Croacia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nova_TV&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=TV_2_(Denmark)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kuwait
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Let%C3%B3nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litu%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chile
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cro%C3%A1cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
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2ª Temporada, 2005: 
Natanya Sukkot 

Temporada) 

Jakob Kjeldbjerg 

(2ª Temporada) 

Alemanha  Die Farm RTL  1ª Temporada, 2010: 
Markus 

Inka Bause 

França 

La Ferme 

Célébrités  

TF1  

1ª Temporada, 2004: 
Pascal Olmeta 
2ª Temporada, 2005: 
Jordy Lemoine 

Christophe 

Dechavanne  

e Patrice Carmouze 

(1ª e 2ª 

Temporada) 

Grécia  

Φάρμα 

Farma 
Mega TV  

1ª Temporada, 2002: 
Not known 
2ª Temporada, 2004: 
Not known 

Grigroris 

Arnaoutoglou (1ª e 

2ª Temporada) 

Hungria  Farma Viasat 3  1ª Temporada, 2002: 
Not known 

 

Itália  

La Fattoria 

Italia 1 (1ª 

Temporada) 

Canale 5 (2 

Temporada) 

1ª Temporada, 2004: 
Danny Quinn 
2ª Temporada, 2005: 
Raffaello Tonon 
3ª Temporada, 2006: 
Rosario Rannisi 
4ª Temporada, 2009: 
Marco Baldini 

Daria Bignardi (4ª 
Temporada) 
Barbara D'Urso (2ª 
e 3ª Temporada) 
Paola Perego (4ª 
Temporada) 

 Irlanda  Celebrity Farm RTÉ One 1ª Temporada, 2004: 
George McMahon 

Mairéad 

McGuinness (1ª 

temporada) 

Noruega  

Farmen TV 2 

1ª temporada, 2001: 
Gaute Grøtta Grav 
2ª temporada, 2003: 
Bjørn Tore Bekkeli 
3ª temporada, 2004: 
Snorre Rotbæk 
4ª temporada, 2007: 
Mikkel Isak Eira 
5ª temporada, 2008: 
Silje Hvarnes 

Sarah Natasha 

Melbye (1ª 

temporada) 

Frithjof Wilborn (2ª 

temporada) 

Gaute Grøtta Grav 

(3ª a 5ª 

temporada) 

Portugal 

Quinta das 

Celebridades  

TVI  

1ª temporada, 2004: 
José Castelo Branco 
2ª temporada, 2005: 
Rute Marques 

Júlia Pinheiro (1ª e 

2ª temporada) 

Eslovénia  Kmetija POP TV  

1ª temporada, 2007: 
Daša 
2ª temporada, 2008: 
Cirila 

Špela Močnik (1ª e 

2ª temporada) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/RTL_Television
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Ferme_C%C3%A9l%C3%A9brit%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Ferme_C%C3%A9l%C3%A9brit%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/TF1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Christophe_Dechavanne&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Christophe_Dechavanne&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mega_Channel&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hungria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viasat_3
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Italia_1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canale_5
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_Baldini&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_Irlanda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quinta_das_Celebridades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quinta_das_Celebridades
http://pt.wikipedia.org/wiki/TVI_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Castelo_Branco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rute_Marques
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eslov%C3%A9nia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=POP_TV&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hungria
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eslov%C3%A9nia
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Espanha 

La Granja Antena 3 
1ª temporada, 2004: 
Loreto Valverde 
2ª temporada, 2005: 
Miguel Ángel Redondo 

Terelu Campos (1ª 

e 2ª temporada) 

Suécia  
Farmen TV4  

1ª temporada, 2001: 
Benny Vibeg 
2ª temporada, 2002: 
Inger Andersson 
3ª temporada, 2003: 
Verónica Larsson 
4ª temporada, 2004: 
Pia Flodner 
5ª temporada, 2004: 
Christian Gergils 

Hans Fahlén (1ª e 

2ª temporada) 

Linda Isacsson (3ª e 

4ª temporada) 

Filippa Lagerback 

(5ª Temporada) 

Turquia  

Unluler Çiftliği 

Celebrity Farm 
ATV  

1ª temporada, 2005: 
Not known 
2ª temporada, 2006: 
Not known 

Seray Sever (1ª e 

2ª temporada) 

Reino Unido  The Farm  Five  

1ª temporada, 2004: 
Jeff Brazier 

2ª temporada, 2005: 
Keith Harris 

Ed Hall (1ª 

temporada) 

Colin McAllister (2ª 

temporada) 

Justin Ryan (2ª 

Temporada) 

Tabela 23: O formato THE FARM no mundo. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Farm. Acesso em: 09 de abril de 2011. 

No Brasil, a versão possui o nome de A Fazenda, e é produzida e transmitida 

pela Rede Record de Televisão, com direção de Rodrigo Carelli e apresentação de Britto 

Junior. A estréia ocorreu em 2009, e em 2011, o reality show está em sua quarta edição, 

com estreia para 19 de julho.  

João Alegria propõe que os elementos, sempre presentes nos reality shows, são 

uma verossimilhança, espetacularização, anonimato, interatividade e apelo emocional 

(DUARTE; CASTRO, 2006, p. 302). Para o autor, os programas possuem forte 

impressão de realidade, para estabelecer relações interpessoais presenciais e à distância, 

aproximando e fazendo interagir os participantes e o público destes programas através 

de um processo de mediação audivisual.  

O programa A Fazenda possui os elementos destacados por Alegria, exceto pelo 

item anonimato. Isto porque os participantes são atores, cantores, modelos e outras 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=TV4_(Sweden)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=ATV_(Turkey)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Farm_(UK_TV_series)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Five_(TV)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ed_Hall&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Colin_McAllister&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Justin_Ryan&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Fazenda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Record
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
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personalidades conhecidas pelo grande público. Porém, o diferencial do programa está 

no fato de exibir a intimidade dos ídolos aos telespectadores, transformando-os em 

pessoas reais, com reações e sentimentos comuns, semelhantes aos dos fãs. A atriz Fani 

Pacheco, que participou da sétima edição do Big Brother Brasil, conta que a 

superexposição é o sucesso dos reality shows. “O ser humano tem necessidade de se 

mostrar, faz isso com a imagem, com roupas, com a inteligência. Vivemos um 

espetáculo por dia. As pessoas procuram uma identificação e se espelham para refletir 

sobre sua própria conduta na vida, social e emocional”. (REVISTA DA CULTURA, 

Edição 33, abril de 2010, p. 34).  

6.2.1.2 Atributos do produto 

O programa apresenta diferentes provas, que exploram a criatividade artística, as 

habilidades manuais, os conhecimentos gerais, o raciocínio rápido, a adaptação, a força 

e a resistência física dos participantes. O apresentador Britto Jr., comanda o programa 

em um set anexo à fazenda. Ele é o responsável por coordenar as provas e atividades, 

explicar as regras, tanto para os competidores quanto para o público, e fazer as 

eliminações. Os competidores têm atividades diárias regulares, para a manutenção da 

fazenda, além das festas temáticas que acontecem a cada semana.  

Chris Couto é a interlocutora, entre o que acontece na fazenda e a opinião do 

telespectador, por meio de matérias e entrevistas externas, com o público em geral, e 

familiares dos competidores. É uma extensão do apresentador fora do set e está presente 

ao longo da programação, através de boletins veiculados nos breaks da emissora, 

denominados Soltando os Bichos.  

O reality show da TV Record, conta com a participação de 14 personalidades 

famosas (sete homens e sete mulheres), denominadas como “peões”. Eles são 

confinados numa fazenda de mais de 150 mil m², situada em Itu
130

, interior do estado de 

São Paulo, onde são vigiados por câmeras 24 horas por dia (através de 36 câmeras 

distribuídas pelo local), enquanto executam os trabalhos característicos do campo, tais 
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  Depois da segunda edição, a TV Record comprou a propriedade de Itu, que antes era alugada. Fonte: 

http://www.guiadoscuriosos.com.br/categorias/5050/1/a-fazenda.html . Acesso em 28 de junho de 

2011.  
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como ordenhar vacas, dar banho em cavalos, recolher os ovos das galinhas, alimentar os 

animais, plantar, colher e ainda manusear carroças, arados e tudo o mais que pertença à 

rotina da fazenda. Quem resistir até o final, ganha o prêmio. Na primeira e na segunda 

temporada, o valor do prêmio foi de um milhão de reais. Na terceira e quarta edição, o 

prêmio aumentou para dois milhões de reais.  

A mecânica do reality show consiste no seguinte: 

A cada semana acontece a votação que determina os três 

concorrentes que irão disputar a preferência do público para 

permanecer na fazenda. Um deles é indicado por um desafio, 

que consiste de uma prova. O segundo é escolhido pelo 

participante eleito fazendeiro, e o outro, por votação dos 

colegas. Na versão brasileira, esse momento é chamado de 

“roça”, por causa da expressão popular “estar na roça”, que 

significa estar numa situação adversa. (TREVISAN, 2011, p.63)  

A cada semana, exceto na última, três pessoas são indicadas a “ir pra Roça”, 

como segue: 

• Primeira Indicação: no Desafio Semanal é realizada uma prova, 

com todos os competidores, exceto o Fazendeiro da Semana. Esta 

prova que pode testar a habilidade, destreza, inteligência ou até 

mesmo a sorte dos participantes. O perdedor está 

automaticamente indicado para a Roça;  

•  Segunda Indicação: por meio de voto aberto dos competidores, 

no dia seguinte ao Desafio Semanal, os outros competidores 

elegem o segundo indicado pra Roça. Há um sorteio para 

determinar a ordem dos votantes, realizado pelo Fazendeiro da 

Semana. Com exceção do Fazendeiro, todos devem votar e 

justificar o seu voto. O Fazendeiro da Semana e o competidor, 

que já está indicado pela perda no Desafio Semanal, não podem 

ser votados;  

•  Terceira Indicação: por meio de Indicação do Fazendeiro, o 

responsável pela fazenda e imune às votações, que anunciará, a 

seu critério, outro competidor que será o último indicado pra 

Roça; 



286 

 

• Eliminação: o telespectador é quem escolhe qual celebridade 

será eliminada por meio de votação, que é realizada por telefone, 

SMS e Internet.  

Um fazendeiro é escolhido por semana como administrador da fazenda. Ele é o 

responsável por delegar as tarefas na fazenda durante uma semana, ficando imune neste 

período. O escolhido é obrigado a indicar um competidor para a “Roça” e ainda tem a 

oportunidade de realizar o desejo especial de um, ou mais competidores, dentre as 

propostas apresentadas pela produção (tais como, um jantar especial ou uma ligação 

para a família).  

Na primeira temporada, cada eliminado escolhia o fazendeiro da semana logo 

após deixar a competição. Trevisan esclarece que, a partir da segunda temporada, 

surgiram critérios para essa indicação: 

O primeiro foi que apenas os sobreviventes da última roça 

poderiam ganhar o posto. Depois, a produção passou a propor 

atividades para os concorrentes, que não sabiam que aquilo era 

um jogo para escolher quem poderia disputar o cargo de 

fazendeiro. Uma dessas propostas, por exemplo, foi ensaiar uma 

dança em grupo. O que os peões não sabiam é que quem 

escolhesse óculos brancos para dançar, seriam as opções para 

fazendeiro, que o eliminado da semana teria. Na nona semana 

de A Fazenda 2, o público começou a participar dessa 

indicação, escolhendo por votação entre dois concorrentes 

apontados pelo último eliminado. Já na edição seguinte, o posto 

de fazendeiro passou a ser disputado em provas. (TREVISAN, 

2011, p.64) 

Na última e decisiva semana, restarão apenas quatro finalistas, que disputarão o 

prêmio: o Fazendeiro da Semana anterior, que estava imune; o participante que não foi 

votado na semana anterior e os dois participantes que escaparam da eliminação na 

semana anterior. Nesta última semana, não há mais o Fazendeiro da Semana, o 

Desafio Semanal e nem as Indicações. Sendo assim, cada um dos finalistas realiza as 

tarefas diárias da fazenda, na reta final do programa.  

Os competidores possuem perfis bastante delineados e distintos entre si, para 

estimular o convívio (e o conflito) com as diferenças. Vale lembrar que, não são 

permitidas agressões físicas ou morais, o que implica em eliminação automática da 

atração. Os participantes, masculinos e femininos, possuem os seguintes perfis: 
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• O Encrenqueiro: Não é uma pessoa má, mas seu comportamento 

irrita as outras pessoas; 

• O Bonzinho:  Cheio de valores adquiridos com as experiências 

difíceis que teve na vida; 

• O Roqueiro: Estilo alternativo, de gosto muito particular; 

• O Bonitão: Cultua o corpo e tem forte apelo para as mulheres; 

• O Excêntrico: Nunca se sabe o que esperar dele, mas suas 

atitudes são sempre engraçadas; 

• O Atleta: Destaque nos esportes e nas colunas sociais. 

• A Bonitona:  Mulher que chama a atenção por seu belo corpo; 

• Moça Para Casar: Mulher educada, inteligente e bonita; 

• A Alternativa: Tem muitas opiniões e não gosta do senso 

comum; 

• A Encrenqueira: A versão feminina do encrenqueiro; 

• A Socialite: Vive em meio luxuoso, distante da realidade da 

fazenda. 

Toda semana, três participantes ficam “na roça” e passam pela votação do 

público. Para vencer o risco da eliminação, os peões se esforçam para conquistar a 

simpatia do público. A atriz Fani Pacheco, que participou da sétima edição do Big 

Brother Brasil, conta que é justamente esse jogo de emoções que compõe o perfil dos 

ganhadores. “Comecei a identificar o que dá certo, e qual tática utilizam, para convencer 

o público de que são merecedores. Nem sempre são sinceros e às vezes atuam para 

convencer a massa” (REVISTA DA CULTURA, Edição 33, abril de 2010, p.34).  

Ainda que, a autenticidade da personalidade dos participantes, possa ser 

simulada, ela é assumida pelo público como sendo realidade. Para o ator Gustavo 

Machado, que participou de um filme experimental, baseado nos formatos dos reality 

shows (O amor segundo B. Schianberg, do cineasta Beto Brant), faz parte da profissão 

de ator tomar por real uma situação fictícia: “para o ator sempre é real. Tem que ser. 

Ainda bem que a realidade não é a verdade. A realidade é o que é, e a verdade (como 

Deus) cada um tem a sua” (REVISTA CULTURA, Edição 33, abril de 2010, p. 34). 

Embora os “peões’ não sejam necessariamente atores, desenvolvem e assumem certa 
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realidade, verdadeira ou não, de modo que o telespectador possa criar empatia e 

identificação com os participantes e garantir a audiência e interação com o programa.  

A primeira temporada de A Fazenda foi ao ar, do dia 31 de maio de 2009 até 23 

de agosto de 2009, alcançando 13 semanas de veiculação. O programa foi exibido 

diariamente, de domingo à sexta, às 20h45, e aos sábados às 21h15. As atividades foram 

divididas conforme a tabela abaixo: 

Domingo 2ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Eliminação 
 
 
 

 
Revelação do 
Fazendeiro da 

Semana 
 

 

Desafio 
Semanal 

e 
Votação 

 

Atividades 
Recreativas: 
Jogos, Festas 

e Tarefas 
 

Rotinas 
da 

Fazenda 
 
 

Festas 
 
 
 

Tabela 24: Divisão das atividades do programa ao longo da semana  
(1ª temporada) 

De acordo com os documentos de afinação e previsão de horários da 

programação, da TV Record, no período de veiculação da primeira temporada de A 

Fazenda, o tempo de cada programa era variável. As edições de sábado, domingo e 

quarta eram as mais longas, por se tratar dos momentos decisivos, festas temáticas 

(sábado), desafio semanal e votação (quarta) e eliminação (domingo).  

Nos demais dias da semana, a exibição tinha duração que oscilava de 27 minutos 

à uma hora e 34 minutos, com parte ao vivo e parte gravada, com exibição de VT 

editado com os acontecimentos mais relevantes do confinamento. Os episódios de 

menor duração eram exibidos às sextas-feiras. 

A primeira temporada do reality show totalizou 85 episódios, que ocuparam 

90
131

 horas, 15 minutos e 50 segundos (90:15:50) do espaço televisivo, como mostra a 

tabela a seguir: 

  

                                                           
131

  Este tempo se refere à exibição do programa na grade de programação da TV Record. Não inclui a 

exibição de flashs ao vivo e nem a reapresentação de cenas dos episódios em outros programas da 

grade. 
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Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

02:20:51 00:33:24 01:07:56 01:23:00 00:37:26 00:36:26 01:08:49 7:47:52 

01:42:40 00:29:29 00:21:49 01:05:42 00:34:54 00:30:08 01:11:58 5:56:40 

01:46:55 00:35:10 00:42:56 01:12:54 00:40:39 00:41:39 01:07:42 6:47:55 

01:48:57 00:25:34 01:09:48 01:21:48 00:39:16 00:41:22 01:07:42 7:14:27 

01:42:45 01:01:31 00:56:17 01:16:34 00:40:32 00:40:08 01:09:34 7:27:21 

01:42:17 00:55:15 00:58:40 01:16:53 00:34:01 00:33:17 01:09:55 7:10:18 

01:46:49 00:56:56 01:16:11 00:34:29 00:34:29 00:33:12 01:09:16 6:51:22 

01:41:44 0:55:29 01:00:28 01:10:26 00:34:00 00:31:00 01:12:08 7:05:15 

01:45:56 00:51:31 01:00:36 01:16:57 01:22:57 00:27:13 01:07:51 7:53:01 

01:55:47 00:50:21 00:54:49 01:15:18 01:23:41 00:29:05 01:07:05 7:56:06 

02:08:03 00:57:11 01:34:59 00:50:31 01:05:16 00:18:11 01:02:24 7:56:35 

02:02:56 00:57:05 00:38:11 00:58:51 01:15:57 00:27:10 01:10:11 7:30:21 

02:38:37             2:38:37 

25:04:17 9:28:56 11:42:40 13:43:23 10:03:08 6:28:51 13:44:35 90:15:50 

Tabela 25: Tempo de Exibição dos programas (1ª temporada).  
Fonte: Departamento de Programação da TV Record. 

A segunda temporada de A Fazenda foi ao ar de, 15 de novembro de 2009 a 10 

de fevereiro de 2010, completando 12 semanas e um dia, e 88 episódios.  

Ela foi exibida diariamente, de segunda à sexta, às 21h; sábados às 21h45 e 

domingos às 22h. A cada dia da semana havia uma atividade específica, com pequena 

variação em relação à temporada anterior, com a transferência do Desafio Semanal para 

as terças-feiras, como mostra a tabela a seguir: 

Domingo 2ª feira 3ª Feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Eliminação 
 
 
 

 
Revelação 

do 
Fazendeiro 
da Semana 

 
 

 
 

Desafio 
Semanal 

Votação dos 
competidores 
e Fazendeiro 

 
 

 
Atividades 

Recreativas: 
Jogos, Festas 

e Tarefas 
 

Rotinas 
da 

Fazenda 
 
 

Festas 
 
 
 

Tabela 26: Divisão das atividades do programa ao longo da semana  
(2ª temporada) 

Foram, ao todo, 74 horas, oito minutos e 38 segundos (74:08:38) de 

veiculação
132

 nos espaço televisivo da TV Record. A tabela a seguir demonstra o tempo 

de exibição de cada um dos programas desta temporada:  

                                                           
132

  Este tempo se refere à exibição do programa na grade de programação da TV Record. Não inclui a 

exibição de flashs ao vivo e nem a reapresentação de cenas dos episódios em outros programas da 

grade. 
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Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

01:42:07 00:35:14 00:49:12 00:57:44 00:37:26 00:27:25 01:04:30 6:13:38 

01:23:51 00:35:44 00:48:30 00:57:55 00:41:06 00:29:00 01:06:25 6:02:31 

01:26:45 00:31:28 00:38:23 00:21:27 00:38:22 00:28:19 01:07:27 5:12:11 

01:24:22 00:26:25 00:48:53 00:58:24 00:17:54 00:24:02 01:13:17 5:33:17 

01:12:40 00:24:20 00:50:40 00:46:03 00:40:40 00:19:00 01:15:36 5:28:59 

01:14:05 00:35:30 00:49:12 01:00:41 01:52:20 00:29:05 01:14:40 7:15:33 

01:14:46 00:25:49 00:50:01 00:57:28 01:45:17 00:38:28 01:15:53 7:07:42 

01:21:49 0:38:42 00:48:23 00:49:38 01:14:39 00:33:56 01:20:31 6:47:38 

01:33:29 00:49:28 00:52:00 00:51:06 00:45:13 00:33:14 01:17:48 6:42:18 

00:59:33 00:35:34 00:47:49 00:42:05 00:47:23 00:31:39 01:20:12 5:44:15 

01:10:07 00:25:10 00:37:20 00:30:40 00:25:38 00:23:54 01:03:59 4:36:48 

00:57:25 00:21:14 00:31:09 00:32:51 00:20:01 00:20:05 00:56:57 3:59:42 

01:03:08 00:20:14 00:22:39 01:38:05       3:24:06 

16:44:07 6:44:52 9:34:11 11:04:07 10:05:59 5:38:07 14:17:15 74:08:38 

Tabela 27: Tempo de Exibição dos programas (2ª temporada).  
Fonte: Departamento de Programação da TV Record. 

Os episódios de sábado, domingo e quarta continuaram sendo os mais longos, 

por concentrarem os principais acontecimentos do reality show (escolha do fazendeiro, 

prova da semana e eliminação da “roça”). Os programas exibidos às sextas-feiras, assim 

como na primeira temporada, também foram os mais curtos.  

Duas diferenças são identificadas, quando comparamos as duas temporadas de A 

Fazenda: a segunda exibição teve duração mais reduzida do que a antecessora, cerca de, 

13 horas, 59 minutos e um segundo a menos (13:59:01); e a grande final da segunda 

temporada do reality show foi na quarta-feira (e não no domingo, como ocorreu na 

anterior). Esta decisão estratégica, que almejava subir a audiência diante da veiculação 

do futebol (exibido na Rede Globo), aumentou o a veiculação desta temporada em três 

programas.  

O produto A Fazenda, tem como embalagem gráfica, uma animação com 

colorido vivo, formada com os elementos do campo tais como cerca, grama e animais, 

sendo que o principal deles é o galo. A logomarca do produto é a seguinte: 
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Ilustração 16: Logomarca do produto A FAZENDA 

Mascote desde o início do programa, o galo, que não tinha nome, recebeu 

sugestões dos telespectadores, como parte da estratégia de promoção da nova 

temporada. Assim, na segunda A Fazenda, o galo passou a ser conhecido como 

Celebritto, numa alusão, tanto às celebridades que participam do reality show, quanto ao 

apresentador, Britto Jr. 

6.2.1.3 Preço 

O plano comercial para o patrocínio do reality show A Fazenda, de acordo com 

dados cedidos pelo Departamento de Marketing da Rede Record, incluía inserções de 

filmes nos breaks comerciais, chamadas patrocinadas, vinhetas de oferecimento e 

merchandising, para o mercado nacional. A tabela abaixo expõe os valores, de cada cota 

de patrocínio, da primeira temporada do reality show: 

MERCADO COTAS INSERÇÕES PREÇO 

Nacional 
(NET) 

 

 
4 

 

 
297 

R$ 26.470.155,00 
 
 

Local 
(SP) 

 

1 
 
 

 
168 

R$ 5.203.800,00 

 

Tabela 28: Preço da cota de patrocínio (1ª Temporada). 
Fonte: Tabela de preços de abril de 2009 

A proposta comercial para a primeira temporada, no período de 31 de maio a 16 

de agosto de 2009, era a seguinte: 

 Chamadas patrocinadas (12 semanas), disponível apenas para cota 

NET:  
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o 05 chamadas caracterizadas rotativas (da abertura ao 

encerramento) por semana, totalizando 60 inserções no período; 

 Programas exibidos as quartas/sábados/domingos: 

o 02 vinhetas caracterizadas por dia, totalizando 68 inserções no 

período; 

o 01 comercial de 30 segundos por dia, totalizando 34 inserções no 

período; 

o 01 insert de vídeo¹ por dia, totalizando 34 inserções no período; 

Total: 136 inserções 

 Programas exibidos as segundas/terças/quintas/sextas:  

o 01 vinheta caracterizada por dia, totalizando 44 inserções no 

período; 

o 01 comercial de 30 segundos, em dias alternados, totalizando 22 

inserções no período; 

Total: 66 inserções 

As propostas de merchandising para o mesmo período, para o mercado nacional, 

consistiam nas seguintes opções: 

 Provas  

o 01 ação com 10 minutos de entrega de vídeo, em um único 

episódio, envolvendo visualização/manipulação da 

marca/produto/serviço do anunciante.  

 Visualização  

o  22 ações com 5 segundos de duração cada uma, ao longo dos 

episódios, envolvendo visualização/manipulação da 

marca/produto/serviço do anunciante.  

 Manuseio  

o  11 ações com 5 segundos de duração cada uma, ao longo dos 

episódios, envolvendo visualização/manipulação da 

marca/produto/serviço do anunciante.  
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 Delivery/Entrega de Prêmios 

o  01 ação com 1 minuto de entrega de vídeo, em um único 

episódio, envolvendo visualização/manipulação da 

marca/produto/serviço do anunciante.  

Total: 35 ações no período  

O plano comercial para a segunda temporada, no período de 15 de novembro a 

10 de fevereiro de 2010, segundo dados do Departamento de Marketing da Rede 

Record, apresentou os seguintes preços para as cotas de patrocínio:  

MERCADO COTAS INSERÇÕES PREÇO 

Nacional 
(NET) 

 

 
4 

 

 
316 

 
R$ 39.202.185,00 

 

Local 
(SP) 

1 
 

 
183 

 

R$ 7.034.423,00 

Tabela 29: Preço da cota de patrocínio (2ª Temporada). 
Fonte: Tabela de preços de setembro de 2009 

A proposta da patrocínio consistia no seguinte: 

 Chamadas patrocinadas, disponível apenas para cota NET:  

o 60 chamadas caracterizadas rotativas (da abertura ao 

encerramento) por semana, totalizando 60 inserções no período; 

 Programas exibidos as quartas/sábados/domingos: 

o 02 vinhetas caracterizadas por dia, totalizando 74 inserções no 

período; 

o 01 comercial de 30 segundos por dia, totalizando 37 inserções no 

período; 

o 01 insert de vídeo¹ por dia, totalizando 37 inserções no período; 

Total: 148 inserções 

 Programas exibidos as segundas/terças/quintas/sextas:  
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o 01 vinheta caracterizada por dia, totalizando 48 inserções no 

período; 

o 01 comercial de 30 segundos, em dias alternados, totalizando 24 

inserções no período; 

Total: 72 inserções 

Total Geral: 280 inserções no período 

As propostas de merchandising, por sua vez, para o mesmo período, para o 

mercado nacional, consistiam nas seguintes opções: 

 Provas  

o 01 ação integrada, em um único episódio, envolvendo 

visualização/manipulação da marca/produto/serviço do 

anunciante.  

 Visualização  

o 22 entregas, ao longo dos episódios, envolvendo visualização da 

marca/produto/serviço do anunciante; 

 Festa 

o 01 ação integrada, em um único episódio, com no mínimo 10 

minutos de entrega garantida, envolvendo visualização da marca 

do anunciante e manipulação do produto/serviço do anunciante, 

quando possível. Durante o início do episódio sucessivo, no 

domingo, o programa exibirá trechos da festa anterior, e 

consequentemente, haverá uma entrega adicional ao anunciante. 

 Manuseio  

o 11 entregas, ao longo dos episódios, envolvendo visualização e 

manipulação/uso da marca. 

 Delivery/Entrega de Prêmios 

o  01 ação integrada, em um único episódio, envolvendo 

visualização/manipulação da marca/produto/serviço do 

anunciante. 
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Total Geral: 36 ações no período  

Nota-se que, em relação à temporada anterior, houve acréscimo de propostas de 

merchandising para as festas de A Fazenda. O plano comercial tambémdisponibilizou 

ao anunciante, maior número de inserções, e apresentou preço superior em relação à 

temporada anterior.  

6.2.1.4 Distribuição e Área geográfica 

O canal de distribuição de A Fazenda foi um canal direto entre fabricante-

consumidor, ou seja, emissor-receptor do conteúdo televisivo. Para Las Casas, “este 

canal oferece à empresa a vantagem de maior controle das funções de marketing a 

serem desempenhadas, sendo possível conduzir as vendas como considerar melhor [...]. 

Uma das desvantagens é a exigência de maiores investimentos, uma vez que as funções 

mercadológicas são assumidas pela própria empresa” (LAS CASAS, 2004, p. 216). 

O produto, A Fazenda, foi exibido via satélite, em rede nacional, atingindo 93% 

dos municípios com aparelho de TV no Brasil, o que corresponde a 50 milhões de 

domicílios. De acordo com os dados do IBOPE
133

,o reality show atingiu130 milhões de 

telespectadores em todo o Brasil, através de 105 emissoras filiadas e afiliadas da Rede 

Record. 

Tendo em vista que, os direitos adquiridos pelo formato, restringem-se à 

veiculação em território brasileiro, o reality show não foi exibido por meio da Record 

Internacional.  

6.2.1.5 Diferencial do Produto 

O reality show A Fazenda foi um formato introduzido no mercado televisivo por 

meio da TV Record. O formato propõe o deslocamento de participantes urbanos, para 

uma fazenda, no interior de São Paulo.  

                                                           
133

 Fonte: IBOPE MW – PNT – Cov% e Atlas de Cobertura da Emissora - Período: 31/05 a 23/08/2009 
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Seu diferencial, frente aos demais formatos do gênero, refere-se à participação 

de celebridades – personalidades que de alguma maneira se destacaram na mídia, seja 

pelo trabalho cultural, artístico ou polêmico – facilmente reconhecidas pelo grande 

público. Com exceção da Casa dos Artistas, exibido em 2001, pelo SBT, os reality 

shows são formados por participantes anônimos. 

Nos demais formatos, o confinamento e os conflitos oriundos desta convivência, 

são o grande enfoque. A Fazenda impõe uma dificuldade a mais aos “peões”: os 

trabalhos do campo. Além da convivência forçada com os demais participantes, a 

elaboração das refeições, e a manutenção e limpeza da casa (situações comuns entre os 

reality shows), os “peões” precisam dormir e acordar mais cedo do que o habitual, 

alimentar e tratar os animais, plantar e colher alimentos, ordenhar vacas, recolher ovos 

das galinhas, manusear instrumentos agrícolas, contar com a força animal para a 

realização dos trabalhos diários, entre entras funções. 

Outro diferencial deste produto é o fato de que, os participantes não restringem 

sua convivência com os outros peões. A falta de prática com as tarefas que devem 

desempenhar, bem como a responsabilidade com os animais da fazenda, torna 

necessário o convívio com tratadores e veterinários. Há, na fazenda, uma zootecnista e 

um agrônomo, especialistas que propõem atividades, ensinam procedimentos e tiram 

dúvidas relativas à rotina de uma fazenda. A princípio, a zootecnista está na fazenda 

duas vezes por semana; e a visita do agrônomo é determinada de acordo com a decisão 

da produção. A presença desses profissionais, no entanto, não vai além do cumprimento 

de suas funções. Os peões permanecem distantes de telefones celulares e demais eletro-

eletrônicos, bem como, isolados dos acontecimentos do Brasil e do mundo. 

6.2.1.6 Estágio de ciclo de vida 

A primeira temporada do programa A FAZENDA correspondeu à introdução do 

produto no Brasil. Este formato era inedito na televisão brasileira, e também não havia 

nenhuma versão do The Farm nos canais por assinatura. 

De acordo com Donald Clifford, uma série de etapas deve ser observada, para 

verificar os estágios em que os produtos se encontram no ciclo de vida.Segundo os 



297 

 

passos propostos pelo autor (apud LAS CASAS, 2004, p. 177), as duas primeiras 

temporadas do reality show A Fazenda, estavam inseridas no estágio introdutório e 

crescimento. 

Donald Clifford esclarece que, o produto em estágio introdutório está mais 

propenso a experiências de modelos, com grande ênfase em pesquisa e 

desenvolvimento. A Fazenda passou por experiências, à medida que foi exibida em 

formatos diferenciados ao longo da primeira temporada. Os programas exibidos às 

segundas, terças, quintas e sextas-feiras eram divididos em dois boletins (algumas vezes 

em até três), com o intuito de testar e alavancar a audiência. Porém, contrariando a 

indicação de Clifford, a TV Record não investe em pesquisas de recepção e audiência 

para embasar as tomadas de decisão, como já vimos no capítulo II.  

O investimento na promoção do produto, durante o ciclo de vida introdutório, é 

considerável, para poder explicar o produto e desenvolver a aceitação junto ao 

consumidor. No caso de A Fazenda, houve grande investimento promocional, como 

veremos mais adiante, e os preços, apresentaram um caráter variável e experimental, em 

virtude da novidade que representava para o mercado publicitário.  

A segunda edição do reality show, por sua vez, foi veiculada três meses após o 

encerramento da temporada anterior, promovendo a transição entre o estágio de 

introdução e crescimento, já que apresentava maior aceitação do produto e mantinha a 

ênfase na promoção.  

Os passos indicados por Clifford indicam que os investimentos na produção do 

produto, durante a fase introdutória, são mais moderados do que no estágio de 

crescimento. Isso pode ser observado no investimento do programa que, na segunda 

temporada, desenvolveu novas provas e desafios, exigindo mais recurso financeiro para 

atender a expectativa do público.  

Assim, a TV Record fez o lançamento do produto A Fazenda na primeira 

temporada e, na seguinte, embora o produto se mantivesse relativamente novo, obteve 

espaço no mercado, com grande potencial de crescimento.  
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6.2.1.7 Fatores de decisão de compra 

Diversas variáveis estão relacionadas à decisão de compra. De acordo com 

Kotler, o comprador, ao avaliar suas opções, forma preferências entre as marcas 

disponíveis, podendo formar uma intenção de compra de sua marca preferida. No 

entanto, da intenção à decisão final de compra, pode haver interferências causadas pelas 

opiniões alheias (KOTLER, 1997, p. 183).  

No caso de um produto televisivo, além da decisão de compra estar relacionada 

à opinião sobre a marca preferida (um programa já conhecido ou exibido pela emissora 

líder), o telespectador também sofre a influência de outros fatores, como situações 

pessoais e decisões de momento.  

O telespectador pode ter a intenção de A Fazenda, mas devido a um 

compromisso (ou uma visita inesperada, ou uma ligação importante) no dia e no horário 

da exibição, ele não poderá assistir ao programa.  

Outra variável é a oferta da concorrência. Por meio do efeito zapping, o 

telespectador que tencionava assistir A Fazenda, pode ter despertado interesse por outro 

programa, em outro canal, e, por este motivo, não assistir ao reality show.  

Las Casas elucida que “produtos de conveniência são aqueles que o consumidor 

não pretende despender muito tempo no esforço da compra [...]; produtos que não 

apresentam muitas diferenças perceptíveis de qualidade” (LAS CASAS, 2004, p. 167). 

Por esta razão, pode-se dizer que o reality show A Fazenda é um produto de 

conveniência, de qualidade semelhante aos concorrentes, no que tange a entretenimento, 

consumido por impulso, de acordo com as motivações pessoais dos telespectadores.  

6.2.2 Público-alvo 

Uma vez que, a TV Record, não realiza pesquisas de mercado para lançar seus 

novos produtos, não disponibiliza de dados suficientes para direcionar os programas a 

públicos específicos. A ausência de pesquisas, aliada ao desejo de atingir o maior 

número possível de expectadores, sem focar num alvo exclusivo, faz com que a 
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emissora busque a abrangência simultânea de todos os públicos, em prol de índices 

satisfatórios de audiência.  

Segundo o perfil populacional da Grande São Paulo
134

, cedido pelo 

Departamento de Pesquisa e Planejamento da Rede Record, o perfil dos telespectadores 

de A Fazenda, na primeira temporada, foi composto por mulheres de 25 a 50 anos ou 

mais, das classes A, B e C. E o público principal foi o feminino, de 35 a 49 anos, da 

classe C. 

Já na segunda temporada, o perfil era formado por mulheres, de 25 a 50 anos ou 

mais, pertencente às classes A, B e C. No entanto, o perfil predominante, foi do público 

feminino (um pouco mais velho do que a temporada anterior), com 50 anos ou mais, da 

classe C.  

Como não há direcionamento de público, nota-se, por meio do documento
135

, 

que os demais perfis também contabilizaram na audiência. Assim, pode-se afirmar que, 

o programa foi assistido por crianças de 04 a 11 anos, por adolescente de 12 a 17 anos e 

por jovens de 18 a 24 anos, embora em números inferiores aos perfis descritos 

anteriormente.  

Os perfis fornecidos pelo IBOPE levam em conta os aspectos demográficos 

como sexo, idade e classe social, mas não são capazes de identificar os aspectos 

psicográficos, que incluem o relacionamento psicológico com a marca, hábitos, crenças 

e costumes. Para traçar o perfil de comportamento dos telespectadores, a TV Record 

precisaria recorrer às pesquisas mercadológicas junto ao público. 

6.2.3 Aspectos sazonais 

A primeira temporada do reality show aproveitou-se de um aspecto sazonal, para 

diferenciar-se diante do telespectador: foi ao ar no mês seguinte ao encerramento do Big 

Brother Brasil 9, exibido no dia 07 de abril de 2009. Por se tratar de um produto novo 

no mercado televisivo, e sem combater com um seu principal concorrente, A Fazenda 

mostrou-se como uma alternativa de entretenimento, com maiores oportunidades de 

aceitação do produto. 

                                                           
134

  Fonte: IBOPE Media Workstation. Base: Total de ligados 
135

 Os perfis populacionais da Grande São Paulo, do período de exibição de A FAZENDA, estão 

disponíveis em anexo. 



300 

 

O programa estrearia no dia 27 de maio
136

, mas devido ao jogo Corinthians X 

Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil, que seria exibida pela Rede Globo, esta data 

foi alterada para 31 de maio. O adiamento estratégico baseou-se na tentativa de evitar o 

confronto com a emissora líder, e garantir melhores índices de audiência no momento 

da estreia.  

O lançamento da segunda temporada de A Fazenda baseou-se em outros fatores 

sazonais. A edição antecessora havia encerrado há apenas três meses, e a emissora 

pretendia se aproveitar do sucesso latente que o programa havia provocado na 

audiência. Paralelamente, a intenção era conquistar o telespectador antes do início do 

Big Brother Brasil 10, para que, uma vez envolvidos com os peões de A Fazenda, o 

telespectador diminuísse o interesse de iniciar o relacionamento com os participantes do 

reality show concorrente.  

6.2.4 Participação de mercado e atuação da concorrência  

Como marca em estágio introdutório e em crescimento, A Fazenda buscou 

enfatizar a campanha promocional, nas duas primeiras temporadas, para diferenciar-se 

no mercado como o novo reality show de sucesso da TV brasileira. Enquanto isso, a 

Rede Globo e o SBT, no período de 31 de maio a 23 de agosto de 2009, veiculavam 

novelas, séries, reality shows, programas jornalísticos e de entretenimento. A tabela a 

seguir, revela os concorrentes diretos, ou seja, exibidos no mesmo horário de A 

Fazenda, ao longo de toda a primeira temporada: 

  

                                                           
136 

 Fonte: http://afazenda-todoinstante.blogspot.com/. Acesso em: 09 de abril de 2011.  

http://afazenda-todoinstante.blogspot.com/
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Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

 
 

  

 

  

 

Fantástico 
(jornalismo) 
 
 

Jornal 
Nacional 
(jornalismo) 
 

Jornal 
Nacional 
(jornalismo) 
 

Jornal 
Nacional 
(jornalismo) 
 

Jornal 
Nacional 
(jornalismo) 
 

Jornal 
Nacional 
(jornalismo) 
 

Caminho  
das  
Índias 
(novela) 

JogoDuro 
(reality 
show) 
 

Caminho 
das 
 Índias 
(novela) 

Caminho 
das  
Índias 
(novela) 

Caminho 
das 
Índias 
(novela) 

Caminho 
das 
Índias 
(novela) 

Caminho 
das 
 Índias 
(novela) 

Zorra  
Total 
(humor) 

No Limite 
(reality 
show) 

Tela Quente 
(filme) 
 

Profissão 
Repórter 
(jornalismo) 

Copa do  
Brasil 
(futebol) 

A Grande 
Família 
(série) 

Tudo Novo 
de Novo 
(série) 

Criança  
Esperança 

Domingo 
Maior 
(filme)  

Casseta & 
Planeta 
(humor) 

Campeonato 
Brasileiro 
(futebol) 

No Limite 
(reality 
show)  

 

  

Toma Lá Dá 
Cá 
(série) 

No Limite 
(reality 
show)   

 

Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

 
 

     

 

Domingo 
Legal 
(variedade) 

Hebe 
(variedade) 
 

Esquadrão 
da Moda 
(reality ) 

Astros 
(reality) 
 

A Praça é 
Nossa 
(humor) 

10 Anos + 
Jovens 
(reality) 

SBT  
Brasil 
(jornalismo) 

Oito e meia 
no cinema 
(filme) 

Dona Beija 
(novela) 
 

Dona  
Beija 
(novela) 

SBT  
Brasil 
(jornalismo) 

SBT Brasil 
(jornalismo) 
 

SBT 
Repórter 
(jornalismo) 

Revelação 
(novela) 

Programa 
Silvio 
Santos 
(variedade) 

SBT Brasil 
(jornalismo) 
 
 

SBT Brasil 
(jornalismo) 
 
 

Revelação 
(novela) 
 
 

Revelação 
 (novela) 
 
 

Dona Beija 
(novela) 
 
 

Dona 
Beija  
(novela) 
 

 

Vende-se 
um Véu 
de noiva 
(novela) 

Vende-se 
um Véu 
de noiva 
(novela) 

Vende-se 
um Véu 
de noiva 
(novela) 

Vende-se 
um Véu 
de noiva 
(novela) 

SBT Brasil 
(jornalismo) 
 

Supernanny 
 
 
 

  

Cine 
Espetacular 
(filme) 
 

Show do 
Milhão 
(game show) 
 

A Praça é 
Nossa 
(humor) 
  

Vende-se 
um Véu  
da noiva 
(novela) 

   

SBT 
Repórter 
(jornalismo)   

 

Tabela 30: Concorrentes diretos de A FAZENDA (1ª Temporada) 
Fonte: Grade de programação da Rede Globo e SBT 

No momento da estreia de A Fazenda, a concorrência estava promovendo 

lançamentos. O SBT tinha estreado, dois meses antes, os reality show 10 Anos Mais 

Jovem e Esquadrão da Moda. A Rede Globo estreou dias depois, em 7 de junho, o 
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reality show Jogo Duro. E em 30 de julho, a Rede Globo estreou a quarta edição do 

reality show No Limite. 

Além do gênero reality show, o SBT estreou em, 6 de abril, a reprise da novela 

Dona Beija, e no dia 16 de junho, estreou a novela com adaptação de Isis Abravanel, 

Vende-se um Véu de Noiva. A Rede Globo também estreou, em 17 de abril, a série 

Tudo Novo de Novo 

Paralelo aos lançamentos, a Rede Globo exibia e promovia os produtos da grade 

de programação, que já possuíam público cativo, como a novela Caminho das Índias, os 

jornalísticos, Fantástico, Profissão Repórter e Jornal Nacional, as séries A Grande 

Família e Toma Lá Dá Cá, os humorísticos, Zorra Total e Casseta E Planeta, futebol e 

sessões de filme.O SBT, por sua vez, exibia e promovia a quarta edição do reality show, 

Supernanny, a linha de shows Domingo Legal, Show do Milhão, Programa Silvio Santos 

e Hebe, o humorístico A Praça é Nossa, os jornalísticos SBT Repórter e SBT Brasil, 

bem como o encerramento da novela Revelação.  

E meio à movimentação das principais concorrentes, A Fazenda atingiu como 

média total de audiência
137

, do período de 31 de maior de 2009 a 23 de agosto de 2009, 

dados domiciliares da Grande São Paulo, 14,6 pontos, com 23,1% de share no total de 

63% de ligados. O maior pico de A Fazenda foi 31 pontos. A emissora líder apresentou 

média de 29,9 pontos de audiência, com 47,2% de participação, enquanto o SBT deteve 

5,6% de audiência, com 8,8% de share. 

De acordo com os dados do Ibope
138

, na Grande São Paulo, A Fazenda 

conquistou o segundo lugar isolado, durante a primeira temporada, mas apresentou 

picos significativos, principalmente na data de estreia e na final do programa. No dia 31 

de maio, atingiu 15,9 de audiência, com pico de 21 pontos e com share de 25,2% , 

contra 22,9 de audiência da Rede Globo, mas permaneceu durante 12 minutos na 

liderança e outros três minutos, empatou com a principal concorrente. No domingo da 

final, 23 de agosto, a média de audiência de A Fazenda foi 21 pontos com pico de 31 e 

35,8% de share. A Rede Globo, que exibia Fantástico e No Limite, ficou em segundo 

                                                           
137

 Fonte: IBOPE Media Workstation GSP - Base Total Ligados - P&P 02/02/10 
138

 Os relatórios do Ibope foram disponibilizados pelo Departamento de Planejamento e Pesquisa e se 

encontram disponíveis no DVD anexo. 
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lugar, com 16,5 pontos de audiência, e o SBT ficou em quarto lugar, com 6,7 pontos de 

audiência, perdendo a terceira posição para a Rede TV!, que exibia o programa Pânico e 

atingia audiência de 7,8. Durante o período de 15 de novembro de 2009 a 10 de 

fevereiro de 2010, na segunda temporada de A Fazenda, a Rede Record tinha a seguinte 

concorrência: 

Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

 
 

 

 

   

 

Fantástico 
(jornalismo) 
 
 

Jornal 
Nacional 
(jornalismo) 
 

Jornal 
Nacional 
(jornalismo) 
 

Jornal 
Nacional 
(jornalismo) 
 

Jornal 
Nacional 
(jornalismo) 
 

Jornal 
Nacional 
(jornalismo) 
 

Viver a Vida 
(novela) 

Domingo 
Maior 
(filme) 
 

Viver a Vida 
(novela) 
 

Viver a Vida 
(novela) 

Viver a Vida 
(novela) 

Viver a Vida 
(novela) 

Viver a Vida 
(novela) 

Zorra  
Total 
(humor) 

Big  
Brother 
Brasil 10 
(reality 
how) 
 

Big  
Brother 
Brasil 10 
(reality how) 
 

Big 
Brother 
Brasil 10 
(reality how) 
 

Campeonato 
Brasileiro 
(futebol) 
 
 
 

Big  
Brother 
Brasil 10 
(reality how) 
 

Big  
Brother 
Brasil 10 
(reality how) 
 

Big  
Brother 
Brasil 10 
(reality 
how) 

   

Taça 
Libertadores 
da América 
(futebol)   

 

Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

 
 

 
 

   

 

Programa 
Silvio 
Santos 
(variedade) 
 

Você se 
lembra? 
(game show) 
 

Esquadrão 
da Moda 
(reality 
show) 
 

Qual é o  
seu talento? 
(reality 
show) 
 

Nada além 
da verdade 
(game show) 
 

TV Animal 
(game show) 
 
 

Roda a 
Roda 
Jequiti 
(game 
show) 

Pegadinhas 
Picantes 
(humor) 
 

Sobrenatural 
(série) 
 
 

Sobrenatural 
(série) 
 
 

Vende-se 
um Véu 
de noiva 
(novela) 

Sobrenatural 
(série) 
 
 

Sobrenatural 
(série) 
 
 

Boletim de  
Ocorrência 
(jornalismo) 

Harper's  
Island  
(série) 
 

Gossip  
Girl 
(série) 
 

Gossip  
Girl 
(série) 
 

Boletim de  
Ocorrência 
(jornalismo) 
 

Gossip  
Girl 
(série) 
 

Gossip  
Girl 
(série) 
 

Vende-se 
um Véu  
da noiva 
(novela) 

 
Boletim de  
Ocorrência 
(jornalismo) 

Boletim de  
Ocorrência 
(jornalismo) 

1 contra 100 
(game show) 

Boletim de  
Ocorrência 
(jornalismo) 

Boletim de  
Ocorrência 
(jornalismo) 

1 Hora de 
Sucesso 
(musical) 

   

SBT 
Repórter 
(jornalismo) 

Solitários 
(reality 
show)  

 

Tabela 31: Concorrentes diretos de A FAZENDA (2ª Temporada). Fonte: Grade de programação da Rede Globo e SBT 
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A segunda edição de A Fazenda foi exibida três meses após a primeira 

temporada, como dito no aspecto sazonal, para aproveitar o sucesso anterior e a 

oportunidade de estrear meses antes do Big Brother Brasil. Neste primeiro momento, o 

reality show da Rede Record concorria com a novela Viver A Vida, da Rede Globo, 

além do Jornal Nacional, Fantástico, Zorra Total, os jogos do Campeonato Brasileiro e a 

sessão de filme Domingo Maior. No entanto, após 11 de janeiro de 2010, A Fazenda 

confrontou diretamente com o reality show da emissora líder, o Big Brother Brasil, 

amplamente promovido na mídia, comprometendo sua média de audiência, e também 

com os jogos da Taça Libertadores da América. 

O SBT havia estreado, no dia 6 de julho, o programa Você se Lembra? , mas em 

novembro de 2009, o game show passou a ser concorrente direto de A Fazenda. No dia 

3 de setembro, o SBT estreou também, a nova temporada do programa Nada Além da 

Verdade, com a apresentação de Ratinho. Outros games shows entraram na grade da 

emissora: 1 Contra 100, que estreou em setembro, com apresentação Roberto Justus, e o 

TV Animal, que voltou reformulado, em outubro de 2009. O programa sensual 

Pegadinhas Picantes e otelejornal policial, Boletim de Ocorrência, também foram 

lançados nos meses de setembro e outubro de 2009, respectivamente. 

Paralelo às estreias, O SBT também investiu nas séries americanas Sobrenatural, 

Harpe´S Island e Gossip Girl, além dos já conhecidos Roda a Roda Jequiti, SBT 

Repórter, Uma Hora de Sucesso e Esquadrão da Moda.  

Nota-se que, neste período, o SBT foi a emissora que mais se articulou 

estrategicamente para enfrentar A Fazenda, enquanto a Rede Globo usou a força de seu 

produto mais popular, o Big Brother Brasil. 

Durante a atuação ativa da concorrência, a segunda temporada de A Fazenda 

ficou em segundo lugar isolado. Atingiu 10,2 pontos de audiência, com pico de 24 

pontos e 17,6% de share, num total de ligados que chegou a 58%. A emissora líder 

apresentou média de 26,2 pontos de audiência, com 45,4% de participação, enquanto o 

SBT deteve 7,6 pontos de audiência, com 13,1% de share. 

Da mesma forma como na primeira edição, o reality show apresentou elevados 

picos de audiência, sendo que a estreia e a final do programa foram líderes de audiência 
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no horário. Os dados do Ibope
139

 revelam que, no dia 15 de novembro de 2009, a média 

de audiência de A Fazenda, na Grande São Paulo, alcançou 18,3 pontos, com 33,7% de 

participação, enquanto a principal concorrente, que exibia Fantástico e o filme Piratas 

do Caribe – A maldição do Pérola Negra, ficou em segundo lugar, com 13,5 pontos e o 

SBT, com audiência de 8,1.  

A final do programa também teve índices satisfatórios. No dia 10 de fevereiro de 

2010, a audiência de A Fazenda, na Grande São Paulo, foi de 18,9 pontos, com pico de 

24 pontos e 34,1% de share. De acordo com o relatório, realizado pelo Departamento de 

Planejamento e Pesquisa, com base nos índices do IBOPE, foi a melhor audiência e o 

segundo melhor share de toda a segunda temporada. A Rede Globo, por sua vez, 

marcou 16,1 pontos de audiência, durante a transmissão do jogo São Paulo X 

Monterrey, pela Taça Libertadores da América, o SBT teve audiência média de 6,3.  

A segunda temporada teve, portanto, resultados inferiores de audiência em 

relação à primeira edição do reality show.A estratégia de estrear uma nova temporada 

tão próxima a anterior mostrou-se de alto risco, pois, ao contrário do esperado, pode ter 

desgastado o produto, e ter exposto A Fazenda, num confronto direto com seu principal 

adversário. 

6.2.5 Necessidade de atingimento 

A Fazenda, em maio de 2009, estava em estágio introdutório, buscando 

audiência e posicionamento no mercado televisivo. 

Para conquistar uma participação satisfatória da marca (market share) e 

aumentar o índice de lembrança (share of mind), por parte do consumidor, era 

imprescindível conquistar duas vertentes: tanto o gosto do telespectador, para que 

assistisse ao reality show, quanto o meio publicitário, para que as agências anunciassem 

seus clientes neste, novo produto da Rede Record.  

Para tornar o produto conhecido e expandir a audiência, a necessidade de 

atingimento era alta. Para tanto, a emissora teve um trabalho intenso de comunicação 

                                                           
139

  Dados disponíveis no DVD anexo.  
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voltado à promoção de A Fazenda. Um trabalho desenvolvido, paralelamente (e não em 

conjunto), entre o Departamento de Marketing e o Departamento de Programação. 

Abordaremos esta característica da Rede Record mais adiante.  

Já na segunda temporada, o reality show já havia conquistado seu espaço, mas 

ainda necessitava se consolidar na preferência do público. E o atingimento da Rede 

Record se manteve alta, embora menos intensa que na edição anterior.  

6.2.6 Tipo e fases da campanha 

A Fazenda teve, no período de 2009 a 2010, duas fases que direcionaram as 

estratégias da campanha. Na primeira temporada, o produto, ainda desconhecido, exigia 

que as mensagens explicassem o produto e evidenciassem a marca. Sobre esta 

necessidade de abordagem, Nakamura esclarece: 

Em marketing, algo que é novo normalmente tem que vencer 

certas resistências por parte do público, pois a sua adoção 

significa mudança de hábito de consumo. Uma campanha de 

lançamento de produto – seja uma nova marca ou algo 

totalmente inedito – resulta em algo mais do que a simples 

divulgação de um nome e seus benefícios. Exige um trabalho de 

educação e aculturamento [...]. Neste estágio, o objetivo da 

publicidade é, principalmente, combater eventuais preconceitos 

e desenvolver um novo hábito. (NAKAMURA, 2009, p. 169) 

Na segunda temporada, o produto já era conhecido e já havia conquistado um 

nicho do mercado. Depois de fazer parte do hábito de alguns telespectadores, a 

campanha voltou-se à necessidade de reforçar a marca do reality show, destacando-o da 

concorrência e desenvolvendo o prestígio do produto.  

Em ambas as fases de A Fazenda, as campanhas foram do tipo propaganda, que 

divulga o produto para torná-lo conhecido, e informar seus benefícios e atributos; e do 

tipo promoção, que visa aumentar a audiência, manter contato com o público e bloquear 

a ação da concorrência (NAKAMURA, 2009, p. 170).  
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6.2.7 Objetivos, Táticas de mídia e Verba 

Para atingir os objetivos de alto atingimento de público, de todas as idades, 

gêneros e classes sociais, de todo o território nacional, nos períodos de 31 de maio a 23 

de agosto de 2009 e 15 de novembro de 2009 a 10 de fevereiro de 2010,houve a busca 

pela alta cobertura de público, alta frequência de exibição (sobretudo no início da 

campanha) e a escolha de meios de comunicação de massa para a veiculação das peças. 

Não tivemos acesso ao total de verba destinada à campanha de promoção. 

Mesmo sem conhecer os valores praticados, no período de 2009 a 2010, o 

Departamento de Marketing esclareceu que a promoção de A Fazenda se deu por meio 

de jornais e revistas, com a veiculação de anúncios voltados tanto para o público em 

geral, quanto para anunciantes e agências publicitárias, por meio de mídia especializada. 

A tabela abaixo descreve as mídias impressas, utilizadas para a promoção de A 

Fazenda, em ambas as temporadas:  

JORNAIS 
 

REVISTAS 
 

MIDIA ESPECIALIZADA 

O Estado de São Paulo Ana Maria Meio & Mensagem 

Jornal da Tarde Caras Propaganda e Marketing 

 Conta Mais Revista da Aba 

 Contigo Revista Propaganda 

 Destak  

 Minha Novela  

 Quem  

 Rolling Stone  

 TiTiTi  

 TV Brasil  

 Veja  

 Viva  

 Viva Mais  

Tabela 32: Mídias impressas utilizadas para a promoção de A FAZENDA. 
Fonte: Departamento de Marketing da Rede Record 

Os anúncios publicados nas mídias impressas foram criados e desenvolvidos 

pela agência de publicidade Babel, responsável pela conta da Rede Record, com 

anuência do Departamento de Marketing. Alguns exemplos de peças exibidas, na 

primeira e na segunda temporada de A Fazenda, voltadas para o público telespectador e 

para os anunciantes, podem ser observadas no DVD anexo. 
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Porém, além da mídia impressa, a Rede Record fez uso da televisão, como 

veículo promocional de A Fazenda. No entanto, ela falou de si mesma, em seu próprio 

espaço televiso, por meio das chamadas. Passaremos agora, a analisar as estratégias 

utilizadas para a campanha das duas temporadas de A Fazenda, sobre o ponto de vista 

do planejamento de mídia, utilizado pelos publicitários.  

6.3 Análise qualitativa da exibição das chamadas de A Fazenda 

6.3.1 Período da campanha e Metas de continuidade 

As campanhas, de ambas as temporadas de A Fazenda, foram divididas em 

flights mensais, sendo que o primeiro correspondeu ao lançamento inicial do produto; o 

segundo intensificou a promoção para marcar a data da estreia do reality show; o 

terceiro e o quarto flight, foram para a manutenção promocional do produto, que estava 

no ar; a quinta e última fase da campanha, divulgou a final do programa e estimulou a 

participação do público para a decisão do grande vencedor do jogo.  

O Departamento de Chamadas disponibilizou ao planejamento de mídia, peças 

de diferentes formatos: teasers e chamadas específicas de 10, 30 e 45 segundos, além de 

rabichos de 5 segundos, nas versões VÊM AÍ, MÊS, DIA, PX, NT, AM, HJ e DP. De 

acordo com Celso Kenzo, Diretor de Mídia da agência Octopus “quando você precisa de 

um pouco mais de atenção do público, usa formatos diferenciados. Esses anúncios 

chamam mais a atenção” (KENZO, 2011). 

Segundo os conceitos descritos no Capítulo V, podemos observar que os flights 

que mais se aproximam dos utilizados nas campanhas de A FAZENDA, formam os 

flights em pulsação, pelas seguintes características: a campanha teve esforço 

intermitente, durante todo o período, em alguns momentos sendo mais intensos que em 

outros, mas mantendo-se sempre em veiculação. O gráfico abaixo indica a continuidade 

da campanha da primeira temporada: 
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Abr Mai Jun Jul Ago Set 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                        

                        

                        

                        

                        

Gráfico 25: Continuidade em pulsação (1ª Temporada) 

Observemos agora a campanha da segunda temporada: 

Out Nov Dez Jan Fev Mar 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

                       

                       

                       

                       

                       

Gráfico 26: Continuidade em pulsação (2ª Temporada) 

Não é possível dizer que os flights, tanto da primeira, quanto da segunda 

temporada, sejam exatamente como o proposto pela pulsação, tendo em vista que, entre 

as ondas de intensificação de veiculação, deve haver intervalos bem definidos, o que 

não ocorreu na campanha de A Fazenda. Da mesma forma, não ocorreu média de 

exibição de três semanas, para cada uma das ondas. A veiculação foi constante durante 

as 16 semanas de promoção da primeira temporada, e nas 15 semanas de promoção da 

segunda temporada. 

Segundo Edison Benetti (apud RIBEIRO et al, 1985, p. 219-222), baixa 

fidelidade de marca conduz à continuidade linear. O fato do programa A Fazenda, estar 

sendo introduzido no mercado, ainda com baixa fidelidade, explica a necessidade de 

manter a exibição das chamadas de lançamento de forma linear. Paralelamente, a grande 

disponibilidade de verba, para a veiculação das chamadas, também permite a exibição 
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das peças durante todo o tempo da campanha, ainda que os flights tenham sido 

construídos em pulsação, ora de maneira mais intensa, ora menos acentuados. 

Nota-se, também, que no mês de setembro, houve uma exibição parabenizando o 

vencedor da primeira edição do reality show, duas semanas após o encerramento do 

programa. Esta inserção ocorreu de forma aleatória, rompendo a continuidade do flight 

em pulsação. 

6.3.2 Mapas de exibição, Custos e Metas de frequência, GRP e cobertura de 

público-alvo 

Por meio do levantamento quantitativo, pudemos detectar o número preciso das 

inserções de chamadas de A Fazenda, nos intervalos comerciais da Rede Record. Com 

posse dos mapas de inserção de chamadas de A Fazenda, veiculadas pela emissora, 

realizamos os cálculos referentes ao número de GRP, frequência e cobertura de público, 

através do software de simulação, denominado Planview, disponibilizado pelo IBOPE 

para o Departamento de Marketing da Rede Record, cujo acesso nos foi cedido para a 

realização desta pesquisa.  

Para a efetuação dos cálculos, consideramos a audiência do mês correspondente 

a cada flight, no universo de domicílios da Grande São Paulo.  

O software Planview também pode nos fornecer uma estimativa de custos brutos 

de veiculação, levando em conta a tabela de preços vigente no período, sem considerar 

os possíveis descontos praticados pela Rede Record junto aos seus anunciantes.  

6.3.2.1 Primeira Temporada 

Começaremos por identificar os mapas da primeira temporada, cujo período de 

exibição foi, de 31 de maio a 23 de agosto, e contabilizou 1.260 chamadas – 

correspondendo a nove horas, 58 minutos e 38 segundos (09:58:38) de exibição de 

chamadas, nos breaks da TV Record.  



311 

 

A primeira campanha teve início no dia 23 de abril de 2009, com as inserções 

das chamadas de A Fazenda, realizadas nos seguintes programas, conforme tabela a 

seguir: 

PROGRAMA INSERÇÕES 

novelas  

Poder Paralelo 2 

Promessas De Amor 3 

Chamas Da Vida 3 

linha de shows  

Hoje Em Dia 4 

O Melhor do Brasil 1 

Show do Tom 1 

Programa da Tarde 2 

reality show  

O Aprendiz 3 

 19 

Tabela 33: Mapa de exibição do mês de abril (2009) 

A campanha iniciou com pouca intensidade, sendo que as chamadas foram 

veiculadas em maior número no programa Hoje em Dia, e totalizaram 19 inserções no 

mês de abril – correspondendo a cinco minutos e 44 segundos de exibição (00:05:44), 

com o custo bruto de R$ 584.090,00.  

Este flight, segundo os dados fornecidos pelo Planview, obteve 51,75% de 

cobertura, com GRP de 175,65 e frequência de 3,39 impactos no período.  

De acordo com os conceitos salientados no Capítulo V, esses números indicam 

que, a campanha iniciada com pouca intensidade, atingiu uma média cobertura de 

público, moderada frequência e baixo índice de GRP.  

O mês de maio, por sua vez, teve a exibição de chamadas intensificada, por se 

tratar do mês de estreia de A Fazenda. Ao todo, foram 795 inserções, a maior campanha 

do ano (diante de todos os demais produtos da emissora), que ocuparam seis horas, 16 

minutos e 25 segundos (06:16:25) dos intervalos comercias da TV Record, equivalente 

ao custo bruto de R$ 21.942.52,00.O maior número de inserções foi no Hoje em Dia 

(200) e Programa da Tarde (62), enquanto o reality show foi menos promovido no Show 

de Humor, com uma única exibição.  
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A tabela a seguir, lista os programas que compuseram o mapa de mídia de maio 

de 2009: 

PROGRAMA INSERÇÕES 

novelas  

Poder Paralelo 68 

Prova de Amor 7 

Promessas de Amor 66 

Bicho do Mato 34 

Chamas da Vida 4 

linha de shows  

Hoje em Dia 200 

O Melhor do Brasil 34 

Show do Tom 16 

50 por1 6 

Programa da Tarde 62 

Balanço Geral 5 

Show de Humor  1 

Tudo é Possível 29 

Louca Família 6 

reality show  

O Aprendiz 36 

esporte  

Liga dos Campeões 9 

Copa da Uefa 4 

série  

Dr. House 8 

CSI Las Vegas 5 

Record Kids 7 

CSI Nova York 7 

CSI Miami 13 

A Lei e o Crime 11 

filmes  

Super Tela 18 

Tela Máxima 19 

Cine Aventura 11 

jornalismo  

Câmera Record 21 

Fala Brasil 29 

Jornal da Record 27 

São Paulo no Ar 2 

SP Record 1 

Domingo Espetacular 23 

Repórter Record 3 

religioso  

Bíblia Em Foco 3 

 795 

Tabela 34: Mapa de exibição do mês de maio (2009) 
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Analisando este flight, no simulador Planview, foi possível verificar que a 

cobertura de público foi de 91,91%, com frequência média de 65,34 impactos e GRP de 

6.005,88.  

Esta fase da campanha de lançamento contou com alta cobertura e alto GRP, no 

entanto, a frequência foi muito superior à ideal, de acordo com os preceitos 

publicitários. Quando questionado sobre um número ideal de GRP, e se o GRP 

apresentado neste flight de A Fazenda é considerado um bom índice, Celso Kenzo, 

diretor de mídia da agência Octopus, responde que, na publicidade, trabalha-se com 

números inferiores a este. E, em se tratando de frequência, Kenzo elucida que:  

Passando de 20 vezes, por exemplo, começa a haver 

superexposição de mídia e começa a ter um efeito contrário do 

que você quer. A gente tem um exemplo desse com aquele 

rapaz da Casas Bahia que dizia “Quer pagar quanto?”. Saiu 

comunidades pedindo para tirá-lo do ar. O problema não era ele, 

era a quantidade de vezes que nós víamos a pessoa. O rapaz é 

bom, segura bem, o problema é a quantidade de vezes. Existem 

estudos que mostram essa saturação. Mas, via de regra, a gente 

dificilmente consegue alcançar porque o investimento é alto. 

(KENZO, 2011) 

Ao contrário, porém, das campanhas publicitárias, que necessitam administrar a 

verba dos clientes, a mídia das chamadas promocionais não são elaboradas levando em 

conta o custo da ocupação nos breaks, proporcionando um infindável potencial de 

recurso a ser utilizado.  

Tânia Fonseca, Gerente de Marketing da Rede Record, diante dos números deste 

flight da campanha, considerou que esses números são impensáveis para a realidade 

publicitária e ilustrou que, para o lançamento das Olimpíadas de 2012, iniciadas em 

2009, foram vendidas inserções que, no período de quatro anos, não atingirão 

semelhantes índices, conquistados em um mês de campanha.  

Após o volume de exibições no mês de lançamento, o flight seguinte mostrou 

uma redução de 65,15% nas inserções. Foram 277 peças, veiculadas, principalmente no 

programa Hoje em Dia e no Programa da Tarde. As chamadas ocuparam duas horas, 15 

minutos e 57 segundos (02:15:57) dos breaks¸ com custo bruto equivalente a R$ 

7.741,005,00. As chamadas foram distribuídas conforme o mapa de exibição descrito 

abaixo: 
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Tabela 35: Mapa de exibição do mês de junho (2009) 

Este mapa, diante do simulador Planview, indicou cobertura de 88,94%, GRP de 

2.044,93 e frequência média de 22,99 impactos. 

Nota-se que, a alta cobertura e o alto GRP, apresentados neste fligh (com 

número de inserções bem abaixo de maio), não proporcionaram uma frequência tão 

grande quanto ao mês anterior. Isto implica no fato de que, para aumentar a cobertura ao 

PROGRAMA INSERÇÕES 

novelas  

Poder Paralelo 17 

Promessas de Amor 19 

Bicho do Mato 20 

linha de shows  

Hoje em Dia 82 

O Melhor do Brasil 6 

Show do Tom 2 

50 por1 1 

Programa da Tarde 39 

Tudo é Possivel 6 

Louca Família 2 

reality show  

Troca de Família 2 

A Fazenda 1 

série  

Dr. HOUSE 2 

CSI Las Vegas 1 

Record Kids 4 

CSI Nova York 4 

CSI Miami 10 

A Lei e o Crime 3 

filmes  

Super Tela 8 

Tela Máxima 5 

Cine Aventura 3 

jornalismo  

Câmera Record 4 

Fala Brasil 6 

Jornal da Record 22 

São Paulo no Ar 1 

Domingo Espetacular 6 

Horário Político 1 

 277 
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patamar superior a 90%, é preciso aumentar as inserções, e, consequentemente, a 

frequência. No entanto, uma cobertura de 88,94% é igualmente alta, sem causar 

superexposição ao telespectador. Sendo assim, pode-se afirmar que o flight de junho, 

apesar de menos intenso, obteve um resultado mais positivo, para os parâmetros 

publicitários.  

Passemos agora a analisar o mapa de exibição do mês de julho: 

PROGRAMA INSERÇÕES 

novelas  

Poder Paralelo 8 

Promessas de Amor 18 

linha de shows  

Hoje em Dia 30 

O Melhor do Brasil 1 

50 Por 1 1 

Programa da Tarde 1 

Tudo é Possível 3 

Louca Família 2 

Geraldo Brasil 10 

série  

Dr. House 3 

CSI Las Vegas 1 

Record Kids 1 

CSI Nova York 4 

CSI Miami 3 

filme  

Super Tela 3 

Tela Máxima 2 

Cine Aventura 1 

jornalismo  

Fala Brasil 4 

Jornal da Record 9 

Domingo Espetacular 2 

 107 

Tabela 36: Mapa de exibição do mês de julho (2009) 

O mapa nos indica que, este flight, teve 107 chamadas de A Fazenda, numa 

redução de 61,37% em relação ao mês anterior. As chamadas totalizaram 52 minutos e 

54 segundos de veiculação – o que corresponde ao custo bruto de R$ 3. 567.156,00 – e 

foram exibidas, em maior quantidade, nos programas Hoje em Dia e na novela 

Promessas de Amor. 
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Vale lembrar que, o número de inserções apresentado neste flight, próximo do 

encerramento da campanha, é considerado baixo, diante dos flights anteriores de A 

Fazenda, na primeira temporada. Porém, o Planview demonstra que, por meio dessas 

inserções, a Rede Record atingiu 81,91% de cobertura de público, GRP de 832,88, com 

10,17 de frequência média. Alta cobertura e alto GRP, com frequência dentro da ideal. 

Este dado leva a crer que, apesar da emissora ter a tendência de aumentar o número de 

inserções, proporcionalmente à importância do produto a ser promovido, os conceitos 

cultuados na elaboração do planejamento de mídia de chamadas pode estar equivocado.  

O mês de agosto pontua o encerramento da campanha, devido à exibição da final 

do reality show no dia 23. Observe a seguir, o mapa de exibição das chamadas de A 

Fazenda: 

PROGRAMA INSERÇÕES 

novelas  

Poder Paralelo 6 

Promessas De Amor 2 

Bela, A Feia 8 

linha de shows  

Hoje Em Dia 16 

Show Do Tom  1 

50 Por 1 1 

Tudo é Possível 4 

Geraldo Brasil 7 

reality show  

Troca de Família 1 

série  

Todo Mundo Odeia Chris 2 

Record Kids 1 

CSI Nova York 2 

CSI Miami 1 

filme  

Domingo Aventura 1 

jornalismo  

Jornal da Record 3 

Domingo Espetacular 4 

Repórter Record 1 

 61 

Tabela 37: Mapa de exibição do mês de agosto (2009) 

Agosto apresentou 61 inserções de chamadas do reality show, que ocupou 27 

minutos e oito segundos (00:27:08) dos breaks da TV Record, equivalente ao custo 

bruto de R$ 1.592.018,00. Este flight obteve cobertura de 75,20%, GRP de 492,24 e 
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frequência de 6,55 impactos no período. Os índices refletem cobertura, GRP e 

frequência moderados para a promoção da final de A Fazenda. 

Como comentamos anteriormente, o mês de setembro apresentou a exibição de 

uma chamada, durante o break do Domingo Espetacular, ao custo bruto de R$ 

79.538,00. Além de romper a continuidade do flight em pulsação, esta chamada de 

inserção única obteve cobertura de 1,58%, GRP de 10,58 e frequência média de 1. Esses 

números representam atingimento abaixo do esperado. Se, por um lado, a TV Record 

intensificou as inserções durante o segundo flight, ela reduziu o último flight a um 

número que, praticamente, não representa nenhum impacto no telespectador.  

6.3.2.2 Segunda Temporada 

Na segunda temporada, que foi ao ar de 15 de novembro de 2009 a 10 de 

fevereiro de 2010, a campanha começou na segunda semana de outubro e foi composta 

por 696 inserções e ocupou cinco horas, 17 minutos e oito segundos (05:17:08) dos 

breaks. No mês de outubro, o mapa de exibição das chamadas foi o seguinte: 

PROGRAMA INSERÇÕES 

novela  

Poder Paralelo 17 

Bela, A Feia 13 

linha de shows  

Hoje em Dia 27 

O Melhor do Brasil 4 

Show do Tom 2 

Tudo é Possível 2 

Geraldo Brasil 9 

Programa do Gugu 4 

reality show  

Ídolos 10 

série  

Todo Mundo Odeia o Chris 6 

Dr. House 4 

CSI Las Vegas 3 

CSI Nova York 2 

CSI Miami 2 

A Nova Super Máquina 1 

Irmãs Ao Quadrado 1 

filmes  

Super Tela 3 

Tela Máxima 3 

Cine Aventura 2 
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Domingo Aventura 1 

jornalismo  

Câmera Record 3 

Jornal Da Record 1 

Reporter Record 2 

Fala Brasil 6 

Record Noticias 8 

 136 

Tabela 38: Mapa de exibição do mês de outubro (2009) 

Ao contrário do início da edição anterior, o primeiro flight do lançamento de A 

Fazenda foi mais intensivo, contando com 136 inserções que ocuparam uma hora, um 

minuto e 29 segundos (01:01:29) dos breaks da TV Record, do mês de novembro. Este 

tempo teve custo bruto equivale a R$ 4.317.101,00.  

O programa Hoje em Dia e a novela Poder Paralelo foram os produtos que mais 

promoveram A Fazenda. De acordo com o Planview, este mapa proporcionou cobertura 

de público de 84,91%, GRP de 1.040,93 e frequência média de 12,26 impactos, 

números que correspondem à cobertura, GRP e frequência moderados.  

No mês de novembro, ocorreu a estreia de A Fazenda, e as chamadas 

promocionais foram exibidas de acordo com o mapa abaixo: 

PROGRAMA INSERÇÕES 

religioso  

Bíblia em Foco 1 

novela  

Poder Paralelo 24 

Bela, A Feia 15 

linha de shows  

Hoje Em Dia 58 

O Melhor do Brasil 8 

Show do Tom 3 

Tudo é Possível 8 

Geraldo Brasil 22 

Programa do Gugu 10 

O Preço Certo 3 

12 Mulheres 2 

reality show  

Troca de Família 3 

Ídolos 10 

A Fazenda 1 

esporte  

Esporte Fantástico 4 
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série  

Todo Mundo Odeia o Chris 8 

Dr. HOUSE 7 

CSI Las Vegas 3 

CSI Nova York 6 

CSI Miami 7 

A Nova Super Máquina 1 

Xena 3 

Hércules 8 

filmes  

Super Tela 5 

Tela Máxima 3 

Cine Aventura 4 

Cine Record 1 

jornalismo  

Câmera Record 4 

Jornal da Record 8 

Domingo Espetacular 3 

Repórter Record 5 

SP Record 2 

Fala Brasil 6 

Record Noticias 7 

factual  

Oi Fashion Rock 1 

 264 

Tabela 39: Mapa de exibição do mês de novembro (2009) 

O flight referente a novembro, apresentou o maior número de inserções desta 

campanha, com 264 veiculações de chamadas, distribuídas em duas horas, oito minutos 

e 28 segundos (02:08:28) dos intervalos comerciais da TV Record.O custo bruto 

relativo a estas exibições é de R$ 7.904.520,00.  

Observamos que, embora seja o flight de maior intensidade, o número de 

inserções é 66,79% inferior à mesma fase da campanha da primeira temporada. Apesar 

de dispor de menos inserções, o Planview aponta a alta cobertura de público de 88,07%, 

o alto GRP de 1.84482 e a alta frequência média de 20,95. Mais uma vez nos deparamos 

com o fato de que, uma campanha com menos exibições, mas com inserções em lugares 

apropriados, sobre o ponto de vista de audiência e adequação de público, melhor o 

resultado.  

Vamos analisar o terceiro flight da campanha, cujo mapa de exibição está 

descrito na tabela abaixo:  
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PROGRAMA INSERÇÕES 

novela  

Poder Paralelo 6 

Bela, A Feia 14 

linha de shows  

Hoje em Dia 29 

O Melhor do Brasil 1 

Show do Tom 3 

Tudo É Possível 5 

Geraldo Brasil 3 

Programa do Gugu 5 

O Preço Certo 12 

reality show  

Ídolos 2 

esporte  

Esporte Fantástico 1 

Futebol Solidário 1 

série  

Todo Mundo Odeia o Chris 9 

CSI Nova York 2 

CSI Miami 2 

A Nova Super Máquina 2 

Wolverine e os X-Men 1 

filmes  

Cine Record 2 

jornalismo  

Jornal da Record 16 

Domingo Espetacular 1 

Fala Brasil 1 

factual  

Mestres do Ilusionismo 1 

Retrospectiva 2009 1 

 120 

Tabela 40: Mapa de exibição do mês de dezembro (2009) 

Em dezembro, foram veiculadas 120 chamadas de A Fazenda, em 55 minutos e 

39 segundos de transmissão (00:55:39), com o custo bruto referente a R$ 4.013.526,00. 

O programa Hoje em Dia e o telejornal Jornal da Record foram os que mais 

promoveram o reality show, com 18 inserções cada um.  

O mapa de exibição de dezembro atingiu, segundo os dados do Planview, a 

cobertura moderada de 84,14%, o alto GRP de 838,32 e a moderada frequência média 

de 9,96 impactos no período. Após o empenho promocional dos flights da primeira 

temporada,este flight se caracterizou pela necessidade de sustentação da marca, sem 

emprenhar-se para a ampliação de participação de mercado. Esta característica também 
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pode ser observada no flight seguinte, no mês de janeiro, conforme demonstra a tabela a 

seguir: 

PROGRAMA INSERÇÕES 

religioso  

Religioso Matinal 1 

novela  

Poder Paralelo 9 

Bela, A Feia 1 

linha de shows  

Hoje em Dia 18 

O Melhor do Brasil 3 

Show do Tom 2 

50 Por1 2 

Tudo é Possível 3 

Programa do Gugu 6 

O Preço Certo 10 

reality show  

A Fazenda 1 

esporte  

Esporte Fantástico 1 

série  

Todo Mundo Odeia o Chris 1 

CSI Nova York 2 

CSI Miami 4 

Nova Super Máquina 7 

H2O Meninas Sereias 5 

Mulher Biônica 2 

Lipstick Jungle 1 

filme  

Domingo Aventura 1 

jornalismo  

Câmera Record 1 

Domingo Espetacular 2 

Jornal da Record 18 

 101 

Tabela 41: Mapa de exibição do mês de janeiro de 2010 

O flight de janeiro contou com 101 inserções das chamadas de A Fazenda, que 

ocuparam 41 minutos e 47 segundos (00:41:47) dos intervalos comerciais da emissora, 

com custo bruto de R$ 4.050.609,00. 

Os cálculos do Planview apontam que, este mapa, teve cobertura de público 

moderada de 84,18%, GRP moderado de 710,62 e frequência moderada de 8,44 

impactos no mês. Os números apontam para mais uma fase morna da campanha, 
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embora a concorrente estivesse veiculando o Bib Brother Brasil e, talvez, houvesse a 

necessidade de intensificar a promoção.  

No mês seguinte, ouve a final do reality show, e a campanha seguiu decrescente 

em número de inserções. Foram 75 chamadas exibidas em duas semanas do flight, 

conforme mostra a tabela a seguir: 

PROGRAMA INSERÇÕES 

novela  

Poder Paralelo 6 

Bela, A Feia 6 

linha de shows  

Hoje em Dia 12 

O Melhor do Brasil 5 

Show do Tom 1 

Tudo é Possível 2 

Programa Do Gugu 1 

O Preço Certo 4 

reality show  

A Fazenda 6 

esporte  

Esporte Fantástico 1 

série  

Todo Mundo Odeia o Chris 4 

Record Kids 1 

CSI Nova York 1 

CSI Miami 2 

H2O Meninas Sereias 7 

Psych 1 

filme  

Cine Aventura 1 

Domingo Aventura 1 

jornalismo  

Jornal da Record 3 

Domingo Espetacular 1 

Repórter Record 2 

São Paulo no Ar 3 

Record Noticias 4 

 75 

Tabela 42: Mapa de exibição do mês de fevereiro (2010) 

O mapa de exibição de fevereiro aponta cobertura de público moderada, com 

78,23%, GRP moderado de 595,76, e frequência média igualmente moderada com 7,62 

impactos. As inserções foram distribuídas em 29 minutos e 45 segundos dos breaks da 
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TV Record, com custo bruto estimado em R$ 1.877.893,00. A maior promoção se deu 

por meio do programa Hoje em Dia, das novelas e do próprio reality show.  

Ao analisarmos as duas primeiras campanhas do reality show A Fazenda, 

podemos observar que, as campanhas de lançamento de A Fazenda, tiveram início no 

mês anterior à data das estreias e as chamadas foram exibidas, em maior quantidade, no 

período matutino e vespertino da TV Record, nos programas de gênero série e linha de 

show, momento em que há maior disponibilidade de breaks, embora a maior audiência 

esteja concentrada no prime time; O Jornal da Record e as novelas foram os produtos 

noturnos, que entraram para o ranking dos 10 programas que mais promoveram A 

Fazenda. 

É possível observar também que, o conceito de público-alvo, não foi utilizado na 

elaboração do planejamento de mídia. Embora houvesse um perfil de público bem 

delimitado, durante a exibição de cada uma das temporadas, a veiculação das chamadas 

não levou em consideração a adequação do reality show ao programa no qual estava 

sendo promovido, ou seja, as chamadas de A Fazenda foram veiculadas durante 

programas de perfis diferentes ao feminino de 35 a 50 anos ou mais, pertencente à 

classe C, perfil de A Fazenda em ambas as temporadas. O intuito, de acordo com a 

observação da política da empresa, é promover o produto para o maior número de 

pessoas possíveis, sem se prender ao perfil. 

Vale lembrar que o Planview (ou ferramenta equivalente), não é utilizado pelo 

Departamento de Programação no momento da elaboração do roteiro de mídia de 

chamadas, assim como não é de conhecimento dos profissionais da área, os conceitos de 

cobertura, GRP e frequência. Todas as decisões tomadas pela diretoria de programação, 

para o lançamento e promoção das primeiras temporadas de A Fazenda, foram 

intuitivas. Curioso notar, no entanto, que a campanha de alta cobertura e alta frequência 

identificada na primeira temporada, corresponde aos preceitos publicitários, que 

indicam esta estratégia quando há forte concorrência, verba elevada e quando o produto 

é comum, ou seja, de conveniência.  

Mas, em contrapartida, a busca pela alta cobertura da campanha – sobretudo no 

segundo flight da primeira temporada – provocou uma superexposição da mensagem. A 
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frequência média foi de 65,34 impactos por mês, enquanto que, uma frequência 

considerada alta, deve atingir o telespectador em até 20 vezes. Essa sobrecarga poderia 

ter provocado reação contrária ao esperado pela emissora, provocando aversão na 

audiência pelo reality show A Fazenda.  

Outro aspecto intuitivo, praticado pelo Departamento de Programação, foi a 

construção dos flights utilizados nas campanhas. Ainda que não houvesse conhecimento 

técnico ou teórico, na elaboração das fases e continuidade de campanha, os flights de A 

Fazenda corresponderam às premissas publicitárias, uma vez que, de acordo com 

Edison Benetti (apud RIBEIRO et al, 1985, p. 219-222),produtos em lançamento, 

preferencialmente solicitam continuidade linear, tendo em vista a necessidade de 

experimentação e penetração da marca. A frequência de compra e uso também são 

determinantes. Alta frequência de compra, num mercado competitivo, leva à 

continuidade linear, ou ao raciocínio de pulsação.  

Nota-se também que, a segunda temporada, teve 44,76% a menos de chamadas 

veiculadas, numa campanha menos impactante do que a primeira edição do reality 

show. As duas exibições estavam em estágios diferentes, no ciclo de vida do produto, 

sendo que o lançamento exigia maior promoção do que a fase de crescimento, onde o 

produto já era conhecido. Por isso, podemos salientar que, a veiculação das chamadas 

da segunda temporada, atendeu às necessidades do ciclo de vida onde A Fazenda se 

encontrava. Porém, a segunda temporada teve audiência menor do que a primeira.  

São inúmeras as variáveis que influenciam as decisões do público e determinam 

a audiência. Para analisarmos com precisão o que provocou a queda de audiência da 

segunda temporada, seria necessária a efetivação de pesquisas junto aos telespectadores, 

que, como vimos, não costumam ser realizadas pela Rede Record. Sendo assim, as 

hipóteses levantadas pela emissora, sobre a questão da queda na audiência, são tão 

intuitivas quanto todo o processo.  

Uma delas, já comentada anteriormente, leva em conta que, a exibição da 

segunda temporada, tão próxima da primeira edição, tenha provocado o desgaste da 

marca. Outra computa o desempenho menos satisfatório, à concorrência do Big Brother 

Brasil, exibido pela Rede Globo. E uma terceira hipótese, muito presente na filosofia da 
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programação da Rede Record, é a de que, a promoção da segunda temporada, com a 

exibição menos intensificada de chamadas, possa ter prejudicado o produto A Fazenda. 

Se esta última proposição tiver fundamento, o número de inserções de chamadas estaria 

diretamente relacionado com os índices de audiência. Mas, estes questionamentos 

somente poderão ser esclarecidos, oportunamente, mediante outro estudo científico, 

feito por outro pesquisador. 

 



CONSIDERAÇÕES  

A TV Record está inserida num momento peculiar da sua história. Sob o 

comando do empresário Edir Macedo a emissora se consolida, desde 2008, estando em 

segundo lugar de audiência e está imbuída do propósito de chegar à liderança, 

superando a Rede Globo em índices de audiência e participação no mercado.  

Este objetivo de crescimento tem conduzido os planos de ação da emissora, tanto 

no que tange à produção de conteúdos, quanto às estratégias de exibição e promoção da 

grade de programação, por meio da veiculação de chamadas. Neste contexto, o 

Departamento de Programação possui papel fundamental.  

Consideradas como peças publicitárias, que despertam a atenção do público para 

os produtos da emissora, as chamadas são exibidas, principalmente, no espaço 

televisivo, onde se concentra a mensagem persuasiva da televisão: o break. 

O intervalo da televisão comercial condensa e potencializa a transmissão de 

materiais persuasivos, que chegam aos domicílios com um objetivo capital: vender – 

sejam bens de consumo, seja a programação da emissora.  

Assim como a propaganda, as chamadas são construídas com um discurso direto 

e criativo, de acordo com a Teoria da Aprendizagem da Mensagem, desenvolvida por 

Carl Hovland, segundo a qual a mensagem deve chamar a atenção, despertar o interesse, 

impelir o desejo e provocar a ação dos telespectadores, a fim de que os produtos da 

emissora (os programas) tornem-se conhecidos e sejam consumidos pelo público.As 
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peças publicitárias são como espetáculo (EMEDIATO; MACHADO; MENEZES, 2006, 

p. 243). 

Para a teoria da informação, o estímulo parte do emissor em busca de uma 

resposta, um conceito que corrobora com a afirmação de Roberto Menna Barreto, 

segundo o qual “a propaganda é uma mensagem de força absolutamente unilateral que 

parte do criador, por meio do anúncio, para o público” (MENNA BARRETO, 2004, p. 

251). Pode-se ampliar esta visão do publicitário para a concepção das chamadas 

promocionais, que são construídas por meio de metalinguagem, no intuito de 

corresponder aos interesses advindos unicamente da TV Record. 

De acordo com a Teoria de Aprendizagem da Mensagem, o receptor também 

tem papel fundamental no processo de persuasão. O grau de inteligência, as opiniões, 

valores e características individuais do receptor vão definir sua compreensão da 

mensagem, fazendo aceitá-la ou rejeitá-la completamente. É preciso convencer a 

audiência utilizando mecanismos eficientes, porque o público possui variáveis 

intervenientes que vão influenciar na recepção. O receptor é passivo apenas porque fica 

exposto à mídia, porém, sua decodificação é totalmente subjetiva. Cabe ao emissor 

enviar estímulos, mas não há como garantir que a ação ocorrerá por parte do 

destinatário. 

Uma vez que este trabalho observa, tanto a publicidade quanto as chamadas 

promocionais, sobre o ponto de vista do emissor e não sobre a perspectiva dos 

receptores, vamos acatar a posição publicitária, aceitando que, ao menos enquanto 

intenção o papel da publicidade é transmitir mensagens com o intuito de persuadir os 

consumidores a comprar determinados produtos ou serviços. (ADLER, FIRESTONE, 

2002, p.20) 

Para que as chamadas cumpram o papel de promover a programação, sedimentar 

a personalidade da emissora e estimular a audiência, o departamento de chamadas da 

TV Record recebe o investimento significativo de mais de dez milhões de reais por ano, 

incluindo aquisição de equipamentos, contratação de profissionais e produção de peças 

de lançamento, distribuídas em média, em um minuto por break. Tamanho empenho 
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justifica-se pela necessidade crescente de despertar o interesse do público, disperso por 

entre o mercado competitivo, e com o desafio de fazê-lo num curto espaço de tempo. 

A exibição das chamadas promocionais é feita em meio à concorrência acirrada 

com os produtos das demais emissoras, e a ameaça iminente do controle remoto. Por 

essa razão, de forma similar às peças publicitárias, elas necessitam chamar a atenção do 

público para divulgar a programação da emissora, bem como o lançamento de novos 

programas, com o intuito de predispor o telespectador a assistir aos produtos televisivos 

da TV Record, além de criar uma personalidade específica para a marca da emissora e 

eventualmente, aumentar a audiência. Na composição das chamadas, a informação é 

essencial. A eficiência da peça está na capacidade de deixar claro o dia e a hora da 

exibição dos programas, utilizando-se de imagens e textos atrativos e sedutores. 

Segundo Hovland, as ideias e argumentos da mensagem persuasiva devem 

seguir uma sequência lógica que leve em consideração os apelos racionais e emocionais 

de modo a despertar a atenção do receptor. A ordem de apresentação e a integração dos 

pontos argumentativos possuem relevante impacto para a persuasão.  

As chamadas promocionais de lançamentos de produto são as que mais fazem 

uso do conceito de ordenação de clímax e anticlímax, mas todas as peças buscam 

chamar a atenção do público, com argumentos desenvolvidos e ordenados 

intencionalmente. A argumentação das chamadas foca no que é mais importante no 

produto a ser promovido, utilizando reduzido número de argumentos. 

A Teoria da Aprendizagem da Mensagem salienta ainda que, o comunicador da 

mensagem publicitária, é tão relevante no processo de persuasão, quanto o seu 

conteúdo. Do ponto de vista do emissor, para haver persuasão é necessário que as 

mensagens sejam elaboradas de acordo com a natureza, credibilidade, atração e 

semelhança entre o comunicador e o receptor. É importante observar também, a 

semelhança com os grupos com quem se pretende estabelecer contato. Para atender esta 

premissa persuasiva, as chamadas promocionais também se utilizam do elenco da 

emissora que promove, para compor suas peças, ou buscam outras personalidades 

condizentes com o conteúdo que pretende divulgar. 
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Verifica-se, destarte, que embora a função primordial tanto dos anúncios 

publicitários quanto das chamadas promocionais seja utilizar-se do intervalo comercial 

para consolidar as marcas e efetivar a venda e/ou garantir a audiência dos programas, 

chamadas promocionais e anúncios publicitários utilizam estratégias e discursos 

específicos para seduzir seu público-alvo.  

As chamadas se comunicam com um telespectador, que já está sintonizado na 

emissora, e que, portanto, tende a ter maior receptividade para com o conteúdo 

divulgado. Elas servem como informação adicional, a um público que já está 

consumindo a programação, e o ponto de venda, já está disponível no mesmo momento 

da exposição da mensagem (ainda que seja em dia e horários diferentes). A publicidade, 

por outro lado, necessita concentrar seus esforços para chamar a atenção do 

telespectador, de modo que ele sinta-se impelido a sair de seu estado de inércia, 

locomover-se até o ponto de venda e efetivar a compra.  

As chamadas promocionais possuem a especificidade de divulgar a programação 

da própria emissora onde é veiculada, instituindo e refletindo a personalidade tanto da 

emissora quanto do produto, através de uma identidade gráfica própria e de uma voz 

padrão de locução, numa linguagem verbal e não-verbal específica. Isso proporciona a 

possibilidade de diferenciação das chamadas, de acordo com a emissora onde ela é 

produzida e exibida. O contrato entre o público e as chamadas promocionais, parte da 

premissa que o telespectador é um potencial consumidor de outros produtos da 

emissora, além daquele conteúdo que ele está consumindo no momento da exposição da 

chamada. O receptor, por sua vez, tem a expectativa de que a emissora divulgue seus 

conteúdos, para que ele opte entre consumi-los ou não. 

Os anúncios publicitários, por sua vez, expõem seus produtos em diversos 

veículos de comunicação e entre inúmeras emissoras televisivas, de modo que as peças 

são idênticas, independente do canal onde estão sendo exibidas. O contrato estabelecido 

pelos anúncios publicitários também é distinto. Cabe à publicidade apresentar e divulgar 

seus produtos a potenciais consumidores, que podem não apresentar tanta receptividade 

e simpatia com seus produtos, criando a necessidade de intensificar a criatividade e os 

mecanismos de persuasão. E ao público, cabe consumir ou não o anúncio, para 

posteriormente optar entre comprar o produto ou não.  
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Existe uma relação estreita entre televisão e publicidade, ao ponte de, muitas 

vezes, os patrocínios e os intervalos comerciais interferirem na própria estruturação dos 

programas, em seus dias e horários de exibição, em suas temáticas e em suas formas de 

tratamento (CASTRO, 2006, p.215). Por essas razões, pode-se afirmar que, chamadas 

promocionais e anúncios publicitários, não são gêneros discursivos similares no que 

tange a abrangência de suas mensagens e o contrato comunicacional com seus 

respectivos públicos-alvo. Mas a divergência entre os dois recursos audiovisuais não se 

restringem ao discurso de suas mensagens.  

A produção das chamadas promocionais na TV Record, tal como a da 

publicidade, envolve um grande número de profissionais, altos custos de produção e 

investimentos milionários de veiculação, porém, dispõe de menos tempo de elaboração 

e criação das peças, graças à velocidade característica do veículo televisivo, onde o 

prazo entre o planejamento e a exibição de campanhas de lançamento, é de, no máximo, 

algumas semanas. Enquanto campanhas diárias de sustentação são criadas e exibidas 

dentro de algumas horas
140

.  

O intervalo comercial é um espaço televisivo, regido por critérios próprios, 

sendo que as normativas publicitárias quanto à documentação da ANVISA, da ANCINE 

e do CONAR são extremamente rígidas, enquanto as regras de exibição das chamadas 

resumem-se à inserção da classificação indicativa ao longo da peça, à disponibilidade de 

espaço nos breaks e às necessidades iminentes da programação – na busca pela 

audiência e melhor posicionamento diante da concorrência. 

As chamadas promocionais seguem a estrutura de construção das peças 

publicitárias, na promoção das marcas e produtos da emissora, com o intuito de 

despertar o interesse do telespectador, e influenciar a audiência. Mas, no momento da 

exibição durante os intervalos comerciais da TV Record, paradoxalmente, as chamadas 

não são veiculadas da mesma maneira que as agências planejam as peças publicitárias. 

Embora a premissa da Teoria da Informação esteja centralizada na questão do 

aproveitamento do tempo e espaço dos meios de comunicação, as chamadas são 

programadas, nos intervalos comerciais, sem fazer uso dos conceitos ideais de 

                                                           
140

  As exceções são as chamadas especiais e o chamadão, que promove anualmente a nova programação 

da emissora e, cujo tempo de produção, é de alguns meses.  
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redundância, que consiste nos números de frequência, GRP e cobertura de um 

planejamento de mídia. Na filosofia da emissora, a exibição das chamadas deve ser 

baseada nos resultados obtidos em campanhas anteriores, e contar com a intuição e o 

bom senso da direção de programação. 

Desde o início dos anos 2000, a TV Record busca a aproximação com o padrão 

da Rede Globo, como parâmetro de qualidade. A emissora ainda adota esta filosofia e 

investe na estética (iluminação, cenografia, figurino, maquiagem, edição, computação 

gráfica e tecnologia digital), no conteúdo da programação (produção, roteiro, enfoque, 

temática, atrações, gêneros e formatos de programas) e no elenco (renome e carisma dos 

apresentadores, atores e jornalistas). 

Por meio das entrevistas com os profissionais da TV Record e da pesquisa 

participativa realizada no cotidiano do Departamento de Programação, pôde-se observar 

que, embora a emissora esteja trabalhando pela conquista da liderança, a discrepância 

entre ela e sua principal concorrente, não se restringe à qualidade técnica dos produtos e 

aos índices de audiência, mas englobam também os métodos administrativos de 

embasamento para tomadas de decisão.  

Enquanto os executivos da TV Record desenvolvem as estratégias com base nos 

índices de audiência e perfil de público, fornecidos pelo IBOPE, após a exibição dos 

programas, as decisões da Rede Globo, desde os anos 1970, estão centradas na 

elaboração e nos resultados de pesquisas de recepção e audiência, realizadas junto ao 

telespectador, antes da exibição dos programas. Este método garante à emissora líder, 

conhecer a fundo o perfil de seus telespectadores, os anseios e preferências dos mesmos, 

permitindo a adequação dos programas ao seu público-alvo. A TV Record, por sua vez, 

alega que não recorre às pesquisas de audiência devido ao pouco espaço de tempo que 

dispõem para as tomadas de decisão. Isto significa que, a guerra diária em busca de 

audiência não possibilita esperar pela conclusão do processo de pesquisa para decidir os 

rumos da programação. As decisões precisam ser imediatas, e por isso, tendem a ser 

intuitivas, igualmente baseadas nos erros e acertos anteriores. 

Os conceitos de Marketing (marca, embalagem, qualidade e ciclo de vida), estão 

presentes nos componentes dos produtos televisivos da TV Record, para criar empatia 
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junto ao público e estimular o consumo. No entanto, existe um ponto de divergência. 

Apostar mais nas experiências do que na pesquisa de audiência é uma característica da 

TV Record e esta particularidade não condiz com o preceito de Planejamento do 

Projeto, prescrito nas etapas de Marketing.  

Além da questão relacionada à pesquisa, outra diferença crucial refere-se à 

horizontalidade e verticalidade da programação. Enquanto a grade da Rede Globo sofre 

poucas alterações de horário, este estudo apontou que a TV Record faz alterações na 

programação, sempre que haja a necessidade de aumentar (ou de não comprometer) a 

audiência dos seus produtos. Medidas como a inversão de horários entre novelas que já 

estão no ar, ou então, a inclusão ou retirada repentina de programas, são atitudes 

rotineiras, mas que podem representar o risco de fragilizar a imagem da emissora e 

comprometer a noção de verticalidade e horizontalidade da programação. Contudo, na 

visão dos executivos da TV Record, essa ousadia na mudança da grade é apenas uma 

questão de oportunidade. 

Também é possível observar diferenças no processo de planejamento de mídia. 

De acordo com Gustavo Almeida (2005, p.49) a TV Globo faz uso de softwares 

especializados em simulação de planejamento de mídia para elaborar a campanha de 

promoção de seus produtos e otimizar seu intervalo comercial, enquanto a TV Record 

não usa este tipo de recurso. 

 O profissionalismo publicitários empregado pela Rede Globo no momento da 

exibição das chamadas, similar ao utilizado pela mídia das agências publicitárias, 

levanta uma série de questões sobre a necessidade da TV Record recorrer a 

instrumentos mais precisos, na transmissão de seus códigos persuasivos, ao longo dos 

breaks. A busca por uma redundância mais eficiente, e a otimização do espaço televiso 

da TV Record, deve levar em conta a frequência e a cobertura para a transmissão eficaz 

das mensagens promocionais das chamadas. 

Na teoria da informação, a ênfase está no emissor e no canal de comunicação. A 

teoria associa o poder da comunicação ao veículo e este poder, por sua vez, está 

associado à mensuração eficiente das mensagens, isto é, ao envio de mensagens na 

quantidade correta.  
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Na TV Record, a quantificação da exibição de uma determinada chamada varia 

de acordo com a importância estratégica que ela apresente no momento. Peças de 

lançamento, por exemplo, são exibidas massivamente, enquanto chamadas de produtos 

já conhecidos (ou de pouca proeminência na grade de programação) são exibidas de 

forma bastante discreta ou moderada. Por essa razão, chamadas específicas possuem 

prioridade de veiculação em relação às manuts. 

A promoção do lançamento do reality show A Fazenda, contou com 2.357 

chamadas (incluindo Rabichos e as peças Soltando os Bichos, sem considerar as 

chamadas duplas), das quais, 1.956 foram inseridas nos intervalos comerciais da TV 

Record, na Grande São Paulo. No mesmo período, campanhas de sustentação de outros 

programas da grade de programação também foram produzidas, mas exibidas em 

segundo plano. A prioridade promocional, no período analisado por esta pesquisa (abril 

de 2009 a abril de 2010), foram os lançamentos e estreias. As campanhas de lançamento 

de produtos de grande repercussão de audiência foram exibidas em grande número, mas 

produtos como 12 Mulheres e O Preço Certo, de menor repercussão e exibidos em 

horário de menor visibilidade, foram lançados com pouco alarde. 

A pesquisa identificou que, no Departamento de Programação da TV Record, o 

trabalho da mídia de chamadas é pautado nos lançamentos e estreias da programação, e 

a confecção diária do roteiro não emprega as regras publicitárias sobre os números 

ideais de inserções, níveis eficazes de GRP, frequência e cobertura. O trabalho é 

realizado por uma equipe de roteiristas, mas a mídia final é determinada pelo diretor de 

programação, que detém o conhecimento real das prioridades de promoção da emissora  

Foi possível notar, também, que as chamadas da TV Record foram promovidas 

ao longo de toda a programação, sem levar em conta o perfil do público de cada 

produto. Sendo assim, ainda que a primeira edição de A Fazenda tenha apresentado um 

perfil feminino, compreendido na faixa etária de 35 a 50 anos ou mais, ele foi 

promovido ao longo de toda a programação, com o intuito de cativar não apenas o 

público-alvo, mas também os públicos secundários. A necessidade de ampliar a 

audiência da emissora faz com que a TV Record procure atingir todos os públicos 

através de suas chamadas.  
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Uma vez que a emissora não faz uso de simuladores para auxiliar a realização do 

planejamento de mídia, e nem adote os conceitos publicitários de público-alvo, flight, 

GRP, cobertura e frequência, esta pesquisa propôs a utilização do software Planview, 

disponibilizado pelo IBOPE, para observar as duas primeiras campanhas de lançamento 

de A Fazenda.  

De acordo com o Planview, a primeira temporada do reality show teve alta 

cobertura, alto índice de audiência acumulada (GRP) e alta frequência. Embora os 

níveis desta campanha, correspondam às necessidades de atingimento de um produto 

em estágio introdutório em seu ciclo de vida, os mapas da campanha e as inserções que 

compuseram determinados flights, apresentaram números elevados, muito além do 

considerado ideal pelos publicitários.  

O mês de maio de 2009, correspondente ao segundo flight da campanha da 

primeira temporada de A Fazenda. Ele apresentou 91,91% de cobertura de público. Para 

atingir tamanha abrangência, foi necessário um grande número de inserções de 

chamadas (795), o que correspondeu a GRP de 6.005,88 e elevou a frequência média 

para 65,34 impactos. Uma vez que os publicitários consideram 20 impactos como 

número máximo de alta frequência, nota-se que o telespectador da TV Record foi 

impactado 226,7% a mais do que o considerado ideal.  

O mapa do terceiro flight desta mesma campanha, no mês de junho de 2009, 

apresentou 277 inserções. O simulador Planview indicou que, este flight, obteve a alta 

cobertura, de 88,94%, o alto GRP de 2.044,93 e a alta frequência média de 22,99 

impactos. Estes números revelam que, é possível alcançar altos níveis de GRP, 

frequência e cobertura com menor inserção de chamadas, desde que elas sejam exibidas 

em programas de audiência significativa, capazes de atingir o público desejado.  

O próprio conceito de fligth é adotado pelo Departamento de Programação da 

TV Record de forma distinta das campanhas publicitárias. Os flights não são elaborados 

da forma rigorosa, com espaços definidos entre si, e veiculados com duração 

determinada, como o são nas agências. A pesquisa mostrou que, as campanhas das duas 

temporadas de A Fazenda, tiveram início no mês anterior à estreia do programa, com 

inserções distribuídas de acordo com a continuidade em pulsação, uma vez que, a 
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campanha teve esforço intermitente durante todo o período, em alguns momentos sendo 

mais intensos que em outros, mas mantendo-se sempre em veiculação. 

No entanto, a pesquisa também evidenciou que a construção do flight não foi 

precisa, pois, entre as ondas de intensificação de veiculação, deve haver intervalos bem 

definidos, o que não ocorreu na campanha de A Fazenda. Da mesma forma, não ocorreu 

média de exibição de três semanas para cada uma das ondas. A veiculação foi constante 

durante as 16 semanas de promoção da primeira temporada e nas 15 semanas de 

promoção da segunda temporada. 

Hovland (em convergência com a Teoria de Informação) propõe, em sua Teoria 

da Aprendizagem da Mensagem, que a repetição da informação auxilia a aumentar o 

nível de atenção e compreensão do conteúdo por parte do receptor, mas lembra que a 

apreciação estética atinge um limite de saturação a partir do qual caminha para a 

rejeição à mensagem. 

A campanha da segunda temporada de A Fazenda apresentou números inferiores 

de inserção, quando comparados à primeira edição do programa. No total, foram 696 

inserções que ocuparam cinco horas, 17 minutos e oito segundos (05:17:08) dos breaks. 

Os flights tiveram, no geral, níveis moderados de frequência média, GRP e cobertura.O 

desempenho foi satisfatório para uma campanha cujo ciclo de vida do produto era 

crescimento, apresentando menor impacto junto ao público do que a campanha anterior 

(que se tratava de introdutória). 

Os dados apontam que a TV Record tende a seguir a premissa de que quanto 

mais veiculada a chamada, mais o público efetivará sua audiência. Muito embora a 

segunda temporada tenha apresentado número de inserções inferiores à primeira, é 

importante salientar que 696 exibições é um número exorbitante, se comparado às 

campanhas publicitárias. Celso Kenzo afirmou, em entrevista, que raramente as 

campanhas atingem esse número de veiculações, tendo em vista o alto investimento que 

essas inserções exigem. Ao exibir as chamadas promocionais, com frequência 

exagerada, a TV Record corre o risco de provocar o efeito contrário ao desejado. No afã 

de promover seus produtos, pode criar antipatia ou até aversão pelo programa 

promovido demasiadamente.  
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A afirmação de que quanto maior a inserção da chamada, maior a audiência, é 

uma hipótese que não apresenta embasamento científico e que, para ser comprovada ou 

descartada, exige um novo estudo, por parte deste, ou de outro pesquisador.  

Ao contrário da preocupação perene da propaganda com os recursos financeiros 

do cliente durante o planejamento de veiculação, tal inquietação não permeia a 

elaboração do roteiro de mídia das chamadas. As peças são distribuídas ao longo da 

programação da TV Record sem a mensuração (ainda que estimada) dos custos de 

exibição. Este fator deve-se, primeiramente, ao fato de que, as chamadas também 

possuem a finalidade de preencher os breaks. Ou seja, elas precisam ser exibidas como 

recurso de afinação do tempo e do espaço televisivo. Porém, o simulador Planview, 

utilizado para esta pesquisa, estimou que o custo bruto
141

 para a inserção das chamadas, 

durante as duas primeiras temporadas de A Fazenda, atingiu o valor de R$ 

57.669.976,00. Tomando como referência o valor da cota nacional para patrocínio da 

segunda temporada de A Fazenda, que foi de R$ 39.202.185,00, é possível notar o alto 

investimento da TV Record com a veiculação das chamadas.  

O espaço para a exibição das chamadas é garantido, tanto nos breaks, quanto 

durante a arte dos programas. Devido à impossibilidade técnica de apurar a veiculação 

das chamadas durante a arte dos programas, esta pesquisa permaneceu focada nas 

chamadas exibidas nos intervalos comerciais. Porém, embora não tenhamos realizado a 

contagem destas veiculações, é sabido que, ao contrário das emissoras concorrentes, 

cada vez mais a TV Record está adotando a prática de interromper os programas para, 

aproveitando-se da audiência da programação, exibir chamadas de lançamento. 

Consideramos essa veiculação uma prática arbitrária, pois, constitui desrespeito ao 

telespectador que está acompanhando a atração, interrompida bruscamente, fora do 

intervalo institucionalizado para tal. Além disso, a chamada, exibida em meio ao 

conteúdo de novelas e programas de auditório, será veiculada novamente (ainda que em 

versões diversificadas) no próximo break disponível. 

Ao ocupar o intervalo comercial (e o espaço televisivo como um todo) com 

chamadas acima do necessário, para promover seus produtos, a emissora está deixando 

                                                           
141

  Considerando as tabelas de preço referentes à cada flight , sem efetuar os descontos praticados pela 

emissora no período. 
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de vender espaço e consequentemente de aumentar seu faturamento. Considerando a 

precisão de veiculação das propagandas, pode-se notar a discrepância conceitual 

existente entre a campanha publicitária com o planejamento realizado para as chamadas 

promocionais. 

As perdas identificadas por meio desta pesquisa, não incluem apenas as 

estimativas de custo de inserção. É preciso verificar que as perdas estão presentes em 

todo o processo das chamadas, da criação à exibição.  

Apesar da estrutura atual do Departamento de Chamadas da emissora, ter 

apresentado grande crescimento ao longo das últimas décadas, ainda requer novas 

contratações e investimentos, diante da demanda, sempre crescente, de produções de 

chamadas promocionais – proporcional à exigência de qualidade e excelência, de uma 

emissora em busca de melhor colocação junto à principal concorrente e líder de 

audiência. Porém, esta demanda é bastante questionável, diante do reduzido espaço para 

a veiculação de chamadas nos intervalos comerciais da TV Record, o que gera 

desperdício de peças produzidas e/ou exibição demasiada de chamadas de um mesmo 

segmento. 

O levantamento quantitativo indicou que, de abril de 2009 a abril de 2010, foram 

produzidas 19.127 chamadas, das quais, apenas 14.354 foram exibidas na Grande São 

Paulo, configurando perda considerável no momento da veiculação.  

Sabe-se que, grande parte das chamadas produzidas, é disponibilizada para que 

as praças façam o preenchimento do espaço local de seus breaks. Precisar quantas 

dessas chamadas foram efetivamente exibidas por toda a Rede é inviável e não faz parte 

dos nossos objetivos.  

Tendo em vista que, esta pesquisa se ateve às exibições da Grande São Paulo, a 

não exibição de parte das peças pode ser justificada pelo fato de que 819 chamadas 

foram produzidas, exclusivamente, para as demais praças brasileiras e 2.166 chamadas 

foram refeitas por alterações técnicas, artísticas ou mudanças de horários. Portanto, das 

16.142 chamadas produzidas e disponíveis para exibição na Grande São Paulo, apenas 

14.354 foram efetivamente ao ar, em 106 horas, 55 minutos e 30 segundos (106:55:30) 
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de veiculação de chamadas no intervalo comercial. Ainda assim, o levantamento 

quantitativo indicou perda de 11,07%. 

A não utilização do total de peças produzidas implica em prejuízo para a 

emissora, devido ao investimento em produção, edição, finalização e sonorização, 

incluindo horas extras do recurso humano e horas de utilização do equipamento técnico.  

Paralelo ao desperdício de 17,01% das chamadas produzidas para a promoção de 

A Fazenda, a pesquisa revelou que houve otimização de veiculação de chamadas em 

alguns flights. Nos meses de abril, maio e outubro de 2009, períodos iniciais de 

campanha da primeira e da segunda temporada, respectivamente, a exibição das 

chamadas foi superior à produção de peças. Este dado reflete que, a otimização ocorre 

em situações específicas, onde há maior demanda de promoção, como nos lançamentos.  

Os números indicam que as chamadas verticais de sábado e domingo foram as 

mais otimizadas no período de abril de 2009 a abril de 2010, denotando a preocupação 

da TV Record em promover a programação dos finais de semana. Exceto este gênero, 

todas as demais chamadas apresentaram mais perda do que aproveitamento, no 

momento da veiculação.  

O levantamento quantitativo também identificou a diferença pungente entre, as 

estratégias para a produção das chamadas e as estratégias de exibição das mesmas. 

Invariavelmente, houve discrepância na comparação entre o ranking das chamadas mais 

produzidas com as chamadas mais exibidas. Nem sempre a prioridade de produção 

corresponde à prioridade de exibição, sobretudo as chamadas diárias e semanais das 

novelas e programas, que constituem o maior volume na contagem geral das chamadas 

produzidas e, que não são veiculadas na mesma proporção. Este dado indica que existe a 

necessidade de aproximar as áreas de produção de chamadas e mídia para que as 

informações sejam mais uniformes.  

Embora o uso de simuladores, tal como o Planview, seja relevante para a 

elaboração do planejamento de mídia, esta pesquisa revelou que ele, por si só, não é 

suficiente. A cobertura de público, a frequência média e o GRP, devem ser pensados e 

calculados de maneira mais ampla do que propusemos neste estudo de caso. 



339 

 

Em entrevista realizada para esta pesquisa, questionamos o diretor de mídia da 

agência Octopus, sobre a condução de uma campanha, cujo cliente tivesse recursos 

ilimitados e uma única exigência: exibir suas inserções ilimitadas, exclusivamente na 

TV Record. Diante desta possibilidade, Celso Kenzo fez a seguinte ponderação: 

Se ele tiver muito recurso e eu tiver a opção de usar os meios 

diversos, como eu quiser, não há problema nenhum. Mas, se eu 

tiver que concentrar em um, eu diria para ele: o que você espera 

dessa campanha? Então, eu diria, por mais que você invista 

aqui, você não vai conseguir atingir seus objetivos; não vai 

conseguir motivar. Planejamento de mídia é relacionamento. 

Por exemplo: existem pessoas que acompanham você por 4 ou 

5 anos e apesar de vocês se verem todos os dias, são apenas 

colegas. Porque a forma de você ter contato é sempre o mesmo. 

Quando você precisa ter maior afinidade com a marca, você não 

pode ser impactado uma vez só pelo mesmo canal. (KENZO, 

2011) 

Enquanto a publicidade planeja sua campanha para diversas mídias, as chamadas 

promocionais são desenvolvidas para omeio televisivo, usufruindo apenas do prestígio 

da emissora onde é veiculado e do grupo, como no caso da TV Record, onde as 

chamadas também são veiculadas no portal R7. Sobre esta realidade, Celso Kenzo 

elucida que, as chamadas promocionais atingem o telespectador de uma mesma 

maneira, fazendo uso de um mesmo canal.  

Para o publicitário, os estudos da neurociência já provaram que os diversos tipos 

de veículos, impactam o indivíduo de maneira diferente, e em locais distintos, 

ampliando a relação e a afinidade com a marca. Neste contexto, os estudos de cross 

media, segundo o conceito de múltiplas plataformas para a transmissão da mensagem, 

tornam-se essenciais para o sucesso da campanha:  

Quando você faz uma campanha só numa revista você tem um 

resultado. Quando põe revista e TV por assinatura, essa 

intersecção entre as pessoas que viram na revista, mais as que 

viram na TV por assinatura, conduzem a um resultado maior em 

termos de efetivação de negócio. Se você receber o estímulo 

sempre do mesmo jeito, você acostuma e vira paisagem. Antes 

do Kassab, tinha uma campanha do Mc Donald’s na Avenida 23 

de maio [em São Paulo], em todas as proteções de árvores da 

avenida inteira. Quando eu vi a primeira vez, achei 

maravilhoso. Puxa, que sacada! Mas, na terceira vez, você nem 

enxerga mais. Então, isso também acontece com esses impactos 

que você recebe sempre da mesma forma. Ele perde o efeito. 
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Por isso, investir só no mesmo tipo de canal, não é eficaz. 

(KENZO, 2011) 

A TV Record faz uso de um conceito errôneo de cross mídia, que consiste na 

promoção dos produtos dentro da arte dos demais programas da grade de programação 

da emissora. Assim, um telejornal faz promoção de outro produto jornalístico; um 

programa de auditório promove o lançamento da nova novela, e assim, sucessivamente. 

Este procedimento, não amplia o impacto do telespectador que não conhece a 

programação, porque não fala com o público através de outras mídias e outros acessos. 

Ele funciona apenas para o público que já é audiência da emissora.  

A chamada e, portanto, o cross media da TV Record, fala em primeiro lugar com 

o público fiel da emissora, e, posteriormente com o telespectador flutuante durante o 

zapping. Em ambos os casos, a chamada se comunica apenas com o tele-consumidor 

que vai ao encontro da TV Record. Para Celso Kenzo, quando a mensagem é veiculada 

dentro da sua própria emissora, existe um limite de cobertura que não se consegue 

ultrapassar. Segundo ele: 

Cada emissora tem um share e uma rotatividade de 

telespectadores. O que acontece é que grande parte das 

emissoras menores têm pouca gente fiel. Nas maiores mais 

gente passa e acompanha sua programação. Então, ele chega em 

seu limite de cobertura. [...] Então, o envolvimento ali é menor. 

O barulho que se faz é menor. O share of voice é bem menor. O 
que as pessoas precisam perceber é que não adianta falar 

muitas vezes se você fala para as mesmas pessoas. 
(KENZO, 2011) 

Talvez para compensar a menor participação e menor abrangência de seu “alto-

falante”, a TV Record opte por “falar mais alto”, por meio da alta frequência das 

chamadas que promovem sua grade de programação. No entanto, a chamada, por si só, 

não tem como impactar outros públicos, que ainda não foram conquistados pela 

emissora, porque ela não circula em outras mídias, além das que estejam compreendidas 

no conglomerado da empresa (Rádio Record, R7, Record News e TV Record). Nesta 

concepção, usar grande número de inserções de chamadas não vai possibilitar a 

persuasão de novos telespectadores. Ao contrário, poderá desgastar a marca diante do 

público cativo.  
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Embora as chamadas sejam consideradas fundamentais, no processo 

promocional da grade de programação da TV Record, a pesquisa mostra duas vertentes: 

ela deve ser vista no espaço televisivo da emissora, em níveis ideais pelo telespectador e 

deve ser veiculada por meio de outras mídias. A veiculação das chamadas em salas de 

cinema, metrô, emissoras de rádio (que não pertençam ao grupo Record) e outras, 

podem trazer um resultado mais significativo no relacionamento com o público, 

convertendo-se em audiência.  

A otimização das chamadas produzidas pelo Departamento de Chamadas da TV 

Record, por meio da exibição em outros veículos, também pode ser uma alternativa de 

aproveitamento das peças que, muitas vezes, não conseguem ser veiculadas nos 

intervalos comerciais da emissora.  

Celso Kenzo finaliza a entrevista afirmando que, as chamadas são veiculadas de 

forma pouco analítica, como descreve o trecho abaixo: 

As chamadas são utilizadas sem levar em conta que isso é mídia 

e que isso precisa ser pensado estrategicamente. E essa exibição 

fica meramente operacional e não estratégica. E aí, você não 

aguenta ver a chamada. Ela [a chamada] tem necessidade de 

preencher o break comercial, mas há uma superexposição? Sim, 

há. Você tem que ter uma estratégia mercadológica, um estudo 

mais analítico da audiência para potencializar essa minha 

cobertura com outras mídias. (KENZO, 2011) 

Esta pesquisa conclui que, talvez fosse necessária a unificação dos trabalhos, até 

então desenvolvidos em paralelo, dos Departamentos de Programação, Departamento de 

Marketing e o trabalho terceirizado da Agência Babel, para estabelecer a concepção da 

campanha como um todo, perpassando por todas uma das etapas, da criação à 

veiculação. 

Essa aliança entre as áreas se resumiria à criação de uma House Agency
142

, 

responsável por todo o trabalho de desenvolvimento artístico, visual e conceitual da 

campanha, das peças televisivas (chamadas, aberturas, vinhetas, artes gráficas e outras), 

impressas (anúncios para jornal e revistas, layouts e outros) e institucionais (elaboração 

e aplicação da marca da emissora).  

                                                           
142

 Agência de propaganda pertencente ao próprio anunciante, que trabalha para seu proprietário. 

(SAMPAIO, 1999) 
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Através de uma House Agency, a criação das peças estaria centralizada a um 

único conceito e a veiculação estaria circunscrita ao mesmo planejamento de mídia, 

onde a seleção dos veículos, o número de inserções das peças (incluindo anúncios em 

jornais e revistas e chamadas no intervalo comercial da TV Record) e a distribuição da 

cobertura de público, a frequência média e o GRP, corresponderiam aos números com 

níveis ideias para a promoção satisfatória dos produtos.  

Essa alusão à necessidade da implantação de uma agência própria da TV Record, 

corresponde à tendência atual do mercado. Segundo Sousa, apublicidade tende a diluir 

cada vez mais na comunicação integrada de marketing, o mix da comunicação, que 

agrupa, para além da publicidade, as relações públicas, o design gráfico, o marketing 

direto para gerar efeitos acumulativos das mensagens sobre um produto ou entidade 

(SOUSA, 2006, p. 340).  

Carol Sun, Diretora de Marketing Internacional da NBC Universal
143

, declarou 

em palestra ministrada para o Departamento de Chamadas da TV Record
144

, que nos 

Estados Unidos, são gastos milhões de dólares para o lançamento das novas temporadas 

das séries, para serem veiculadas entre os dez canais da Rede. De acordo com ela, a 

agência de publicidade trabalha em conjunto com o Departamento de Chamadas da 

NBC Universal, nas campanhas de lançamento, atuando como uma House Agency. É 

assim, em conjunto, que eles fazem uso do cross mídia, criando peças para TV, cinema, 

internet, out door, busdoor e eventos. Carol Sun também afirmou existir uma estratégia 

de mídia de chamadas, que leva em conta a peça e o horário de exibição de cada 

produto. Na NBC Universal, a exibição da chamada é estudada, não é aleatória.  

Apesar da maioria das televisões brasileiras não possuírem este grau de 

comprometimento, no momento da elaboração da mídia de chamadas, esta deve ser a 

preocupação da segunda emissora do país, tendo em vista que, sua principal 

concorrente, posiciona-se de forma similar aos apontamentos sugeridos nesta pesquisa, 

conforme descreve Almeida: 

                                                           
143

  Rede de televisão americana, responsável pelas séries Monk, Dr. House e Heroes, cujos direitos na 

televisão aberta, pertencem à TV Record.  
144

  Palestra ministrada em 22 de março de 2011 para os funcionários do Departamento de Chamadas da 

TV Record, a qual tivemos acesso, por gentileza do Departamento de Programação. 
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É possível afirmar que a Divisão de Promoções da Programação 

da Rede Globo funciona como uma house agency e isto se 

configura como importante elemento, pois a unidade na 

linguagem institucional, bastante sedimentada na Globo, deve 

ser mantida em todas as chamadas, independentemente do 

programa promovido. Os programas da emissora são, então, os 

produtos, que terão seus “comerciais” produzidos. A demanda 

de chamadas é apresentada pelo departamento de Mídia de 

Chamadas. O planejamento da veiculação das chamadas é feito 

pelo departamento de Planejamento. Juntos, esses dois setores 

podem ser entendidos, segundo a nossa analogia, como o setor 

de mídia da agência. (ALMEIDA, 2005, p.44) 

A proposta de uma House Agency, alinhada e subordinada aos Departamentos de 

Marketing e Programação, também implicam na profissionalização publicitária do 

planejamento de mídia, num momento onde a concorrência e a busca pela liderança 

exigem métodos administrativos e empresariais mais pautados nos resultados 

embasados em técnicas utilizadas pelo mercado do que nas experiências advindas do 

saldo entre os erros e acertos dos seus executivos.  



GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS 

ALCANCE: A porcentagem de telespectadores que tiveram contato com determinado 

conteúdo por pelo menos 1 minuto. 

AFILIADA: De acordo com o Aurélio, afiliar-se é “agregar-se a uma corporação ou 

sociedade”.A emissora afiliada é de propriedade da cabeça de rede, como uma filial da 

cabeça de rede.  

AUDIÊNCIA: Total de pessoas atingida por um veículo de comunicação, expressa em 

porcentagem em relação à base.  

A/V: Recurso utilizado nas chamadas, onde é utilizado, tanto o áudio, quanto o vídeo da 

cena para compor a peça. 

AUDIODESCRIÇÃO: narrativa realizada por atores ou locutores, que traduz as 

imagens exibidas, permitindo a inclusão de pessoas com deficiência visual junto ao 

público de produtos audivisuais 

BRANDING: marca de um produto. 

BREAK: Intervalo comercial. 

BRIEFING: É um conjunto de informações; coleta de dados para o desenvolvimento de 

um trabalho; roteiro de ação para criar a solução que o cliente procura; é o mapeamento 

do problema para que se possa criar soluções.  

CABEÇA DE REDE: Termo referente à principal emissora de uma rede de televisão, 

responsável pela exibição da programação NET. No caso, a cabeça de rede da TV 

Record é a sede em São Paulo. As demais localidades são denominadas praças. 

CALHAU: Nome dado a peças promocionais, não pagas, como ações do governo entre 

outras, que não possuem compromisso financeiro de exibição. Elas são veiculadas 

mediante disponibilidade de espaço.  

CASTING: Elenco que atua nas peças promocionais 
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CLOSE CAPTION: recurso que corresponde à transcrição simultânea, em Língua 

Portuguesa, dos diálogos, efeitos sonoros, sons do ambiente e demais informações que 

não poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas com deficiência auditiva. 

CHAMADA: Peça promocional de um programa da emissora. 

CHECKING: Comprovação da entrega comercial, a fim de demonstrar ao cliente que 

sua inserção foi veiculada em determinado dia e horário, conforme sua determinação. 

COBERTURA (de público): É o total de pessoas atingidas pelo menos uma vez por 

veículo ou combinação de veículos de uma campanha. 

COBERTURA GEOGRÁFICA: Alcance; distância máxima a que pode chegar a 

emissão ou distribuição de um meio ou veículo de comunicação. 

CORTE SECO: Trata-se da mudança instantânea de uma imagem para outra (de uma 

tomada para outra, num filme, ou de uma câmera para outra, num programa de TV). 

Acrescentamos à definição, que no corte seco, a mudança da imagem não contém 

efeitos de transição. 

CUSTO RELATIVO (CPM/CUSTO POR MIL: Valor em dinheiro que se obtém da 

divisão do custo absoluto de uma inserção em uma publicação ou programação pelo 

total de sua audiência, isto é, cálculo do preço do anúncio multiplicado por mil e 

dividido pela audiência 

CPP: Custo por ponto 

CRAWL: Letreiro exibido na parte inferior da tela, que transmite a informação da 

esquerda para a direita. 

DEADLINE: Expressão que indica limite que não pode ser ultrapassado, prazo final, 

improrrogável.  

DROPS: É uma chamada manut de curta duração, usada para auxiliar a afinação da 

exibição. 

ENCAIXE LOCAL: Tempo que as praças disponibilizam para veicular seus 

comerciais e chamadas durante os breaks. 

ESPAÇO LOCAL: Tempo que as praças disponibilizam para exibir os programas 

locais. 

ESPELHO DE TAKES: Relação de cenas selecionadas pelo produtor de chamadas e 

que deverão ser utilizadas na montagem da peça. 

FREE LANCE: Profissional terceirizado, contratado por tempo pré-determinado, para a 

realização de trabalhos específicos. 

FREQUÊNCIA MÉDIA: Número médio de vezes em que as pessoas são 

potencialmente atingidas por uma programação de mídia dentro de determinado período 

de tempo. 
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GC: Abreviatura de Gerador de Caracteres; trata-se do letreiro informativo adicionado 

às imagens que frisam graficamente o dia e horário de exibição, bem como o nome das 

atrações e dos convidados que estão sendo divulgadas, além de informações pertinentes 

como endereço, telefone e outras informações. 

GRP: Sigla para Gross Rating Point, que designa a audiência acumulada, ou seja, a 

soma em percentagens, dos pontos brutos de audiência. 

FICHA TÉCNICA: Ficha que contém as informações técnicas e dados sobre o 

conteúdo gravado em determinada fita magnética ou outra mídia. Nela consta o número 

da fita/mídia, nome do programa ou a relação de chamadas gravadas, com nome da 

peça, data de validade, duração e indicação de time code. A Ficha Técnica permite a 

fácil localização de material arquivado.  

FILIADA: No dicionário Aurélio, trata-se de “sociedade comercial que, embora sob a 

administração e direção capitalística de outra, mantém sua personalidade jurídica e seu 

patrimônio, preservando sua autonomia perante a lei e o público”. Emissora filiada é 

aquela que possui dono diferente da cabeça de rede, mas está ligada à imagem da marca. 

FLAGRANTE: Técnica que consiste na abordagem direta junto ao telespectador, 

perguntando sobre o canal sintonizado no momento da pesquisa. 

FLIGHTS:Período contínuo de veiculação de uma campanha publicitária. 

IMPACTO: Total acumulado, em números absolutos (não percentuais), das pessoas 

atingidas por um veículo, ao longo de um determinado período. Um anúncio de TV, por 

exemplo, apresentado três vezes e assistido, a cada vez por 500 mil pessoas, resulta e 

1.500.000 impactos (3 x 500). 

INGEST: Digitalização de conteúdos para o armazenamento no servidor da emissora. 

INSERÇÃO: Número de vezes que os anúncios são programados em determinado 

veículo.  

INTERPROGRAMA: O espaço entre o término de um programa e o início de outro. 

JINGLE: Mensagem publicitária em forma de música, geralmente simples e cativante, 

fácil de cantarolar e de recordar. Pequena canção, especialmente composta e criada para 

a propaganda de determinada marca, produto, serviço e etc. 

LINK: Transmissão via satélite ou microondas, ao vivo, de diferentes pontos externos. 

LUMINÂNCIA: A luminância refere-se à quantidade de potência luminosa que poderá 

ser percebida pelo olho humano quando este observa uma superfície a partir de um dado 

ângulo de visão. É um indicador do quão brilhante essa mesma superfície vai estar. 

MANUT: Chamadas de manutenção que enfatizam o dia e o horário de exibição do 

programa e ressaltar o enfoque de cada programa. 
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MERCHANDISING: O termo designa, em mídia, a veiculação de menções ou 

aparições de um produto, serviço ou marca, de forma não ostensiva e aparentemente 

casual, em um programa de TV ou rádio, filme cinematográfico, espetáculo teatral, 

fotonovela, e etc. Técnica de inserir anúncios não declaradamente publicitários no 

contexto de uma encenação, com a devida naturalidade.  

OFF: Narração do locutor. 

OTIMIZAÇÃO: Modelo matemático de seleção veículos que visa maximizar 

cobertura, otimizar distribuição de frequência e rentabilizar custos, a partir de pesquisas 

de audiência.  

PLAY LIST: Relação de chamadas e comerciais que devem ser exibidos nos breaks. 

PEÇA: Cada um dos elementos produzidos para uma campanha publicitária ou de 

promoção. 

PERFIL DE AUDIÊNCIA: Descrição do público segundo dados demográficos, sócio-

econômicos, psicográficos e culturais. 

PRIME TIME: horário nobre; faixa horária das 18h às 24h que apresenta maior 

audiência e maior apelo publicitário. 

PROMOS: Nome designado para peças promocionais, sinônimo de chamadas; na 

Record é também o nome dado às fitas de armazenamento das chamadas promocionais. 

REMAKE: É quando se produz novamente uma história já conhecida do público e que 

já tivera uma produção anterior, ou mesmo mais de uma com ajustes mais modernos e 

tecnológicos. Os casos mais comuns são remakes de filmes (também chamado de 

refilmagem), de telenovelas e de videogames. 

SHARE: Verificação da percentagem do número de espectadores de um programa 

relativamente aos níveis de outros programas concorrentes que decorram no mesmo 

período. Traduz a participação de uma emissora (ou de um programa), indicando a fatia 

correspondente dentro do total de domicílios com televisores ligados. 

SHARE OF MARKET: Participação de mercado. 

SHARE OF MIND:Termo que indica “lembrança de marca”. 

SIMULAÇÃO: Processo de análise de computador para avalia planos simulados de 

mídia, visando à escolha da melhor alternativa disponível, segundo aspectos de 

cobertura, distribuição de frequência e custo. 

SLOGAN: Frase concisa, marcante, geralmente incisiva, atraente, de fácil percepção e 

memorização, que apregoa as qualidades e a superioridade de um produto, serviço ou 

ideia, A maior parte das mensagens publicitárias faz uso desse recurso, como forma de 

sintetizar a imagem que se pretende “vender” para o público e de fixar os principais 

atributos do que é anunciado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telenovela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Videogame
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SLOW-MOTION: Câmera lenta.  

STAND BY: Cópias de filmes (programas ou outros conteúdos) ou equipamentos 

sobressalentes, destinadas à garantia de exibição em caso de problemas causados por 

panes técnicas ou falhas de qualquer natureza. 

SWITCHER: Dispositivo da mesa de controle, que permite selecionar um sinal de 

vídeo ou de som desejado, dentre os sinais captados pelas diversas câmeras, além de 

mesclar diferentes sinais (com efeitos de corte, fusão, cortina e etc) e ligá-los ao circuito 

de transmissão.  

TAKES: Cenas de filmes ou programas, utilizadas na ilustração das chamadas. 

TEASER: É uma chamada breve, com poucas informações, com o objetivo de chamar a 

atenção do telespectador para determinado produto no início da campanha de 

lançamento. 

TEMPO COMERCIAL: Unidade de medida da mídia eletrônica expressa em 

segundos. A disponibilidade de tempo comercial é de 25% do total de transmissão da 

emissora, divididos em horário matutinos, vespertinos e noturnos.  

TERNURA: Nome designado para a fita que reúne várias imagens, copiadas em corte 

seco para serem usadas na edição. Também chamado de copião de takes. 

TIME CODE (TC): Marcação de tempo nas fitas que possibilita verificar 

oposicionamento exato de determinadas cenas; Código de oito dígitos que permite a 

localização precisa de pontos de áudio e vídeo durante a edição. Um ponto designado 

por time code não varia nunca, nem de uma sessão de edição para outra, nem de uma 

máquina para outra, nem de país para país. Os números de time code são digitados nesta 

ordem: horas, minutos, segundos e quadros 

TRAILLER: Filme de curta duração, apresentado no início de uma sessão de cinema 

como propaganda de um próximo lançamento. É constituído geralmente de curtos 

trechos do filme anunciado e montado de forma a despertar a curiosidade, sem revelar 

certos pontos da trama. 

VINHETA DE OFERECIMENTO: Rabicho comercial onde o locutor anuncia os 

patrocinadores de determinado programa. 

VIRADA LOCAL: Horário em que as emissoras passam a transmitir sua programação 

local. 

ZAPPING: O termo zapear vem do inglês “to zap” que significa “ir a algum lugar ou 

fazer algo rapidamente” (BRAUNE, RIXA, 2007, p.20). Refere-se ao ato de mudar de 

canal freneticamente por meio de controle remoto.  
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ANEXO 1 

DVD COM CHAMADAS PROMOCIONAIS DE A FAZENDA  

(1ª E 2ª TEMPORADA) 



ANEXO 2 
DVD  

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DAS CHAMADAS PRODUZIDAS 

 (ABRIL DE 2009-ABRIL DE 2010); 

- LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DAS CHAMADAS EXIBIDAS  

(ABRIL DE 2009-ABRIL DE 2010); 

- PERFIL DOS TELESPECTADORES DA REDE RECORD; 

- TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS PARA ESTA 

PESQUISA; 

- ANÚNCIOS PROMOCIONAIS DE A FAZENDA, PARA A MÍDIA IMPRESSA.  


