
 

INTRODUÇÃO 

   

 

 A pesquisa que aqui relatamos parte de um estudo sobre o declínio da audiência das 

grandes redes de TV aberta e mostra como o setor vem reagindo à concorrência de novos ca-

nais, à emergência de novas plataformas de acesso à programação televisiva e à mudança nos 

hábitos de consumo de mídia. A investigação examina o panorama internacional e especial-

mente a situação do Brasil, onde as principais emissoras de sinal aberto tentam resistir ao pro-

cesso de fragmentação do público que se registra mundialmente.  

  Depois de traçar um histórico do fluxo de audiência das principais emissoras do país, o 

trabalho analisa as mudanças na maneira de ver TV e as estratégias que as redes abertas utili-

zam para tentar manter a atenção de milhões de pessoas diariamente, na concorrência com 

novos canais e aparatos midiáticos e diante de um novo tipo de telespectador.  

  Na maioria dos países, a TV emergiu como o principal meio de comunicação de massa 

a partir da década de 1960 ou 1970. No Brasil, assim como em outros lugares onde prevalece 

no setor um modelo comercial, a busca de grandes públicos sempre norteou os rumos das e-

missoras. A popularização da televisão foi acompanhada, ou impulsionada, pela formação de 

fortes conglomerados de comunicação com redes de ampla cobertura territorial e pelo domí-

nio da audiência por algumas emissoras em cada país. Grandes contingentes de indivíduos 

concentrados em poucas atrações oferecidas por cadeias nacionais, principalmente no horário 

noturno, tornaram-se comum, uma espécie de padrão no que diz respeito à penetração da mí-

dia TV. Nos países mais populosos, a audiência diária das principais redes passou a ser conta-

bilizada em dezenas de milhões de pessoas.  

  A situação começou a mudar a partir dos anos 1990. A multiplicação dos meios e veí-

culos de comunicação, que teve início nos anos 1980 e se acentuou na década seguinte, de-

sencadeou um processo de fragmentação da audiência. Em alguns casos, a migração dos es-

pectadores para novas ofertas de canais de TV ou para novas mídias foi drástica. Além do 

surgimento da internet e de outros new media, mais fatores ajudaram a provocar o fenômeno. 

O fácil acesso às tecnologias para confecção de produtos comunicacionais, novas oportunida-

des mercadológicas, a profissionalização na área com ampliação do número de cursos e pro-

gramas de treinamento e o próprio crescimento da comunicação como negócio fizeram proli-

ferar os canais de TV e os veículos de outras mídias, como revistas, emissoras de rádio, jor-
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nais, publicações especializadas e segmentadas. Os eventos de entretenimento que o público 

acompanha nos locais de realização, como torneios esportivos e espetáculos artísticos, que 

também podem ser classificados como media ou objetos de transmissão e cobertura midiáti-

cas, se tornaram muito mais frequentes. Somaram-se, pois, aos new media centenas de novos 

veículos de mídias “tradicionais”. Como resultado, formou-se um leque impressionante de 

opções de canais de informação e entretenimento ao alcance do cidadão comum. 

  Com muito mais emissoras e veículos disputando a atenção dos telespectadores, au-

mentou a competitividade na chamada “guerra da audiência”. As redes de TV mais antigas 

passaram a concorrer com novas redes, com canais pagos, com novas emissoras locais, com 

DVDs e outros dispositivos que gravam e reproduzem programas escolhidos pelo telespecta-

dor, com as telas de computadores e de telefones celulares que recebem sinais de TV, com 

emissoras e programas disponibilizados em sites de internet, com os novos canais de TV digi-

tais. Paralelamente, as grandes redes de televisão têm, também, de disputar o tempo que cada 

indivíduo dedica a outros tipos de entretenimento, como videogames, e-readers, aplicativos 

de computadores, games online e o convívio nas redes sociais on line.  

  Nosso estudo procura verificar os reflexos do novo ambiente midiático na audiência 

do meio TV e, mais especificamente, da TV aberta. O problema que se propõe discutir é: co-

mo as grandes redes de TV aberta vêm enfrentando a concorrência das novas mídias e dos 

novos aparatos tecnológicos pelo tempo livre do telespectador? Isso significa verificar de que 

modo, e em que grau, a audiência das emissoras líderes está sendo abalada e quais as estraté-

gias de conteúdo
1
 que elas estão utilizando para atrair o público e conter a fuga dos telespec-

tadores para outras opções de programas ou de lazer.  

  Nossa análise é feita por duas perspectivas, a do emissor e a do receptor. Pela perspec-

tiva do emissor, investigamos como, por meio de monitoramento permanente dos índices de 

sintonia de cada programa e do comportamento do público, os canais procuram ajustar a pro-

gramação e o conteúdo das atrações às preferências dos telespectadores. A escolha de elemen-

tos discursivos que criam forte conexão com o público é uma das estratégias importantes dos 

produtores. Esse aspecto merece discussão inspirada em pesquisadores que estudaram a cons-

trução de enunciados e a utilização dos recursos de enunciação pela TV desde seu surgimento, 

passando pela fase de explosão dessa mídia como meio de massa até o presente.  

                                                
1 O termo conteúdo é utilizado neste trabalho como referência ampla aos elementos discursivos dos programas 

de TV, incluindo enunciados e estratégias de enunciação. O estudo não utiliza a técnica denominada "análise de 

conteúdo”, método herdado do positivismo e que implica uma descrição quantitativa e sistemática de determina-

das ocorrências identificadas no conteúdo das mensagens (FONSECA JUNIOR, 2006). 
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  Pela perspectiva do receptor, o problema é analisado à luz das teorias da exposição, 

que estuda a seleção de veículos e de conteúdos por parte do indivíduo. A exposição é condi-

ção preliminar que justifica o estudo de outras fases dos processos de comunicação, como a 

influência da mídia sobre a cultura e a sociedade. Estudar a exposição implica entender os 

aspectos que envolvem o contato dos indivíduos com as mensagens, antes que se verifique sua 

absorção ou as influências que provocam. No que tange à TV, investigar a exposição signifi-

ca, entre outros, apurar por que os telespectadores escolhem determinados canais e programas, 

quantos minutos ou horas se mantêm sintonizados e a frequência com que fazem isso. Em um 

universo midiático tão difuso, com uma infinidade de veículos à disposição, o impacto dos 

meios na sociedade pode ser diretamente proporcional ao número de pessoas atingidas, à re-

gularidade com que são acessados e ao tempo que os indivíduos dedicam ao seu consumo.  

Na prática, nossa pesquisa examina a permanente luta pela audiência dividindo o uni-

verso de análise em três subáreas: o mercado e a disputa que as emissoras travam pelo teles-

pectador e pelas verbas publicitárias; as estratégias de produção de programas e de definição 

das grades de programação; e os fatores que interferem no comportamento do público diante 

das transmissões de TV, incluindo escolha de canais e a opção de passar ou não o tempo livre 

diante dessa mídia.  

A coleta de dados para esta tese começou em meados de 2006, foi sendo realizada pa-

ralelamente a outras atividades do doutorado e terminou quatro anos depois. Pesquisar um 

setor em rápida e profunda transformação representou grande desafio, considerando-se a vola-

tilidade dos dados e informações sobre o assunto nesse período de anos. Muitos registros co-

lhidos no início dos trabalhos ficaram defasados e tiveram de ser atualizados. Mudanças de 

diferentes naturezas sacodem o campo, a começar pelo avanço das tecnologias digitais, que 

são rapidamente absorvidas pelas empresas de comunicação e disponibilizadas ao público por 

indústrias de bens de consumo. Em quatro anos, houve transformações significativas nos sis-

temas de transmissão das mídias, nos aparatos de recepção e no comportamento de boa parte 

dos espectadores diante dos meios. Vários fenômenos relacionados a hábitos de consumo de 

mídia
2
, que apareciam antes apenas como tendências, passaram a ser reconhecidos como no-

                                                
2  As expressões consumo de mídia, consumo de TV e consumidor de mídia são utilizadas por vários institutos de 
pesquisa de audiência, como o Eurodata TV (2010) e o Nielsen (2010), ambos fontes de dados para este trabalho, 

e por autores como Fuenzalida (2002) e Abelman e Atkin (2002), entre outros.  Dizem respeito, em geral, ao 

tempo e à regularidade da atenção que as pessoas dedicam a determinados meios ou veículos. Em algumas situa-

ções, podem significar a compra de produtos midiáticos, como no caso de jornais, revistas, canais de TV por 

assinatura, sites de internet pagos, DVDs, CDs, ingressos para eventos. Mas não é nesse sentido que os termos 

são utilizados neste estudo – sempre que aparecem em nosso texto, eles se referem ao tempo e à habitualidade de 

exposição aos meios. Assim, um telespectador, um ouvinte de rádio e um usuário de internet, por exemplo, são 
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vos padrões de certos grupos populacionais. Dois exemplos são o uso das redes sociais na 

internet e o acesso a vídeos pelos celulares e computadores, práticas antes restritas a pequenos 

nichos de consumidores e que sofreram um boom no final da década de 2000.  

Enquanto a tecnologia trouxe inovações no modo de ver TV e acessar a internet, o 

mercado da comunicação se tornou ainda mais competitivo. Vive-se uma corrida por espaços 

entre organizações midiáticas que procuram manter posições históricas, consolidar novas 

conquistas ou recuperar terreno perdido. Sem contar a infinidade de novos empreendimentos 

na área, que têm como objetivo aproveitar a aceleração daquele que se tornou um dos seg-

mentos econômicos mais importantes da atualidade.  

A área da televisão, particularmente, vive um momento de intensa ebulição. A implan-

tação da TV digital aberta, a expansão dos canais pagos transmitidos via cabo e via satélite, a 

difusão e troca de programas via internet, a possibilidade de acesso da programação em dife-

rentes dispositivos (computadores, ipods, netbooks, videogames, celulares, entre outros) e os 

novos equipamentos digitais que facilitam gravar e ver programas no horário escolhido pelo 

telespectador (como DVR), libertando-o da grade tradicional das emissoras, são novidades 

que se difundiram nos últimos anos. Tais avanços, incorporados rapidamente como ferramen-

tas nas estratégias mercadológicas das organizações de mídia, movimentam o setor e vão es-

timulando mudanças nos hábitos de consumo dos meios. 

 A pesquisa em um ambiente mutante, em que padrões tradicionais de produção e de 

comportamento do público parecem estar se dissolvendo em curtíssimo período de tempo, é 

complexa e inconclusiva em muitos aspectos. Considerando tais dificuldades, nossa ênfase 

recaiu sobre fenômenos que merecem registro por sua amplitude em termos do número de 

indivíduos que, de alguma forma, se veem envolvidos ou impactados diretamente por eles. 

  Muitas novidades e “modismos” tecnológicos, mercadológicos e comportamentais (e 

aqui se fala dos modos que os receptores utilizam os meios) merecerão registro pelo potencial 

de mudanças que ainda podem provocar. Mas esta reflexão se concentrará nas situações de 

audiência que envolvem um contingente razoável de indivíduos, ou seja, nos fenômenos his-

toricamente consolidados ou que são resultado de inovações que já têm amplo alcance. Ado-

tamos esse viés pelo fato de eleger como ponto de partida o estudo das chamadas “audiências 

de massa” e os reflexos das mudanças sobre elas. Assim, determinado fato mencionado só 

merecerá aprofundamento pela capacidade de impactar um grande número de pessoas ou por 

ter se tornado prática comum de razoável percentual da população.  

                                                                                                                                                   
considerados consumidores de mídia, não significando que tenham tido gastos para acessar esses meios, como 

poderia sugerir a palavra consumo quando utilizada no sentido mais comum. 
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Ainda com relação à delimitação do tema analisado, é importante esclarecer que a TV 

aberta da qual tratamos é aquela produzida e transmitida gratuitamente por grandes organiza-

ções de mídia (públicas ou privadas), estruturadas em redes nacionais de emissoras. Cada uma 

dessas grandes redes, na maior parte do tempo, tem uma programação única para todo o país e 

costuma cobrir com as transmissões mais de 90% dos domicílios de seu território. Foi assim 

que o sistema da mídia televisiva se consolidou na maioria das nações ocidentais. É comum 

também que, a exemplo do que ocorre no Brasil, poucos grupos liderem o setor e detenham, 

em seus canais, mais da metade da audiência nacional na maior parte do tempo. Há variações, 

mas a situação que mais se observa é a concentração de pelo menos 50% dos aparelhos liga-

dos em até quatro emissoras. O restante da audiência fica pulverizado entre muitos outros 

canais, que formam redes menores ou transmitem isoladamente em âmbito local ou regional.  

Sistemas de transmissão de sinais que se desenvolveram mais recentemente – TV via 

cabo ou satélite, TV digital, webTV e outros secundários – também são abordados ao longo do 

trabalho. Os canais pagos e digitais não constituem, em si, objeto central de análise para este 

estudo, mas são considerados pela interferência que passaram a exercer nas posições das redes 

abertas. 

Investigar os fatores que podem garantir ou abalar os índices de audiência da TV de 

massa exige olhar apurado sobre três elementos-chave da guerra entre as emissoras: as pes-

quisas sobre índices de sintonia e hábitos de consumo de TV que abastecem os agentes emis-

sores diuturnamente, as estratégias de construção do discurso midiático e os critérios de sele-

ção dos programas que vão ao ar.  

Os esforços na elaboração de conteúdo eficiente para atrair as massas deram origem a 

uma práxis de produção televisiva baseada em fórmulas e procedimentos bem definidos. De 

maneira geral, há muito que a comunicação midiática deixou de ser uma prática artesanal, 

intuitiva, uma simples extensão da comunicação humana com alcance amplificado pela tecno-

logia. Técnicas cada vez mais sofisticadas são utilizadas na definição de agenda e na elabora-

ção de mensagens para emissão pelos meios de comunicação de massa. O conteúdo das falas 

transmitidas nos processos de comunicação social – a comunicação coletiva feita com proce-

dimentos profissionais e objetivos comerciais ou institucionais – é planejado com base em 

conhecimentos, métodos e tecnologias específicos, em um processo que lembra aqueles utili-

zados em modalidades tradicionais de engenharia. O produtor de comunicação encarregado da 

confecção de uma mensagem – um roteirista de novela, um editor de reportagens, um publici-

tário ou um assessor de imprensa, por exemplo – elabora o conteúdo do que vai divulgar obe-
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decendo a processos que configuram uma espécie de “engenharia comunicacional” ou “enge-

nharia de discurso”.  

Não se trata de uma simples figura de linguagem. Há uma possibilidade de planeja-

mento tão grande, e o conhecimento de fórmulas tão precisas para a construção e edição do 

discurso midiático, que muitos comunicadores atuam como engenheiros encarregados de exe-

cutar projetos preconcebidos. Os profissionais de comunicação contemporâneos dispõem de 

um arsenal de ferramentas para compor e formatar os discursos. Elas vão muito além dos arti-

fícios tradicionais da retórica, das soluções estéticas das artes plásticas ou dos recursos dramá-

ticos das artes cênicas. Pesquisas de opinião ou de caráter psicográfico desvendam o perfil do 

público-alvo, o terreno onde a mensagem vai atuar. Estudos de psicologia revelam emoções, 

sentimentos, crenças e aspirações do ser humano. Uma vasta experiência acumulada no cam-

po das comunicações, da educação ou da hermenêutica serve de inspiração para uma infinida-

de de manuais de redação e produção utilizados pela indústria midiática. Fatores de motivação 

que podem aumentar o interesse do público pelos temas abordados são amplamente conheci-

dos e efetivamente utilizados na agenda jornalística, na argumentação publicitária, na propa-

ganda eleitoral, na programação de TV. Técnicas e tecnologias de edição de imagens, áudio e 

efeitos visuais, utilizadas como rotina, moldam esteticamente o discurso e recortam conteúdos 

de acordo com objetivos predefinidos, seja em meio impresso, eletrônico, seja digital.  

Esta investigação considera a aplicação dessa “engenharia” na escolha e na produção 

de atrações televisivas de grande apelo popular, e o resultado que se vê em forma de progra-

mação das emissoras. Para isso, analisam-se as pesquisas que apontam os rankings de audiên-

cia, a composição dos públicos que assistem aos principais programas e emissoras, o número 

de horas dedicadas diariamente à mídia TV e, finalmente, procedimentos adotados pelas prin-

cipais redes para adequar atrações e conteúdo ao gosto da plateia.  

O que chamamos de atrações ou programas televisivos são “eventos comunicacio-

nais”, quando observados sob a concepção das teorias de análise do discurso (PINTO, 2002), 

que se sucedem nas programações de TV. Cada “evento” é apresentado durante um período 

de tempo, com marcos que indicam nitidamente seu começo e fim, e possui uma série de ca-

racterísticas de conteúdo que o distinguem de outros. Os programas de TV são narrativas es-

truturadas a partir de complexas condições de produção, mas não apenas isso, pois seu conte-

údo resulta das forças e pressões presentes em um determinado contexto sócio-histórico 

(PINTO, 2002). A narrativa, por sua vez, pode ser definida como uma maneira de narrar, uma 

forma de narração elaborada, artística. Há inúmeras abordagens para os termos. Guimarães 

(2002) lembra que a narração é uma das três formas tradicionais de organização do discurso, 
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ao lado da descrição e da dissertação. Para Sodré (1988, p. 75), a narrativa “é um discurso 

capaz de evocar, através da sucessão temporal e encadeada de fatos, um mundo real ou imagi-

nário, situado num tempo e num determinado espaço". Segunda o mesmo autor, “como u-

ma imagem, a narrativa põe diante de nossos olhos, nos apresenta, um mundo. O romance, o 

conto, o drama, a novela, são narrativas.” (SODRÉ, 1988, P. 76) Na televisão, elas tem gêne-

ros próprios, como, entre outros, as telenovelas, os programas de auditório, as séries, os rea-

lity shows ou mesmo os telejornais, que apresentam o mundo através de múltiplos recortes. 

  No estudo dos fluxos de público, o objeto central da tese são as principais emissoras 

nacionais de TV aberta, cujos dados são comparados entre si e com os números exibidos por 

outras categorias de mídia. Pretende-se, com a investigação, demonstrar a hegemonia distan-

ciada da televisão em relação aos outros meios no confronto dos índices de penetração e utili-

zação. Já no que diz respeito ao perfil do público e aos hábitos de consumo de mídia, a análise 

considera as muitas maneiras – e plataformas – de ver TV e também os chamados heavy-

users
3
, ou seja, telespectadores que passam mais tempo diante dos televisores convencionais. 

Trata-se de um contingente proporcionalmente numeroso que garante às principais emissoras 

manter níveis de audiência sempre elevados. Quanto à investigação das estratégias discursi-

vas, o foco é a maneira como os produtores de TV utilizam as informações sobre o público e o 

resultado que se observa no conteúdo dos programas de maior alcance.  

O comportamento e a movimentação das audiências têm servido de tema a vários estu-

diosos, principalmente a partir do final dos anos 1980, quando começaram a aumentar as op-

ções de mídia oferecidas ao público. Ao mesmo tempo, com o acirramento da concorrência no 

setor, cresceu o interesse pelas pesquisas quantitativas de audiência e houve aperfeiçoamento 

nos processos de coleta e análise de dados.  

  Não só no campo da comunicação, mas em várias áreas do conhecimento, reconhece-

se a importância das pesquisas de comunicação midiática devido ao impacto desta sobre a 

cultura e, consequentemente, sobre a política, a economia e as relações sociais. Kellner (2001, 

p. 35) afirma que a cultura da mídia é dominante hoje em dia e que, ao mesmo tempo, o papel 

da cultura é cada vez mais importante em todos os setores da sociedade contemporânea, com 

múltiplas funções em campos que vão do econômico ao social: “A cultura nunca foi mais im-

portante e nunca antes tivemos tanta necessidade de um exame sério e minucioso da cultura 

contemporânea”.  

                                                
3 Heavy-users, medium-users e light-users são denominações de categorias de telespectadores utilizadas pelos 

institutos de pesquisa de audiência de acordo com o tempo gasto assistindo à TV. 
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De modo geral, há consenso sobre as afirmações de Kellner em relação à importância 

da cultura e à influência da mídia sobre a cultura. Mas de qual mídia se está falando? Quem 

vê o quê, com que atenção, com qual frequência e com que interesse? Quais meios ou veícu-

los ganharam ou mantêm o poder de chegar às massas depois da revolução a que assistimos 

no universo midiático? E que estratégias utilizam para isso? O objetivo deste trabalho é con-

tribuir na busca dessas respostas. 

É óbvio dizer que o processo de comunicação só existe se houver a presença do recep-

tor. Mas, muitas vezes, não se atenta para o fato de que, antes que se discutam outros múlti-

plos fatores que afetam a absorção e interpretação que o público faz das falas, a comunicação 

dita “social” depende da quantidade de indivíduos expostos à determinada mensagem, da a-

tenção existente no momento da exposição e das características dos receptores.  

O encantamento com as possibilidades que a internet e outras tecnologias trouxeram 

para a produção e emissão de mensagens tem suscitado a impressão de que a rede mundial de 

computadores e outras novas mídias estão mudando radicalmente a configuração das audiên-

cias da TV e de outros meios tradicionais. Em substituição ao fenômeno de grandes públicos 

acessando alguns conteúdos, estariam predominando as situações de públicos diminutos inte-

ragindo em torno de múltiplos conteúdos. Entenda-se por público, neste caso, um grupo de 

indivíduos que, em determinado momento ou período de tempo, vê o mesmo programa, ou lê 

o mesmo jornal ou revista, por exemplo.  

Não são poucas as previsões de que a oferta de uma infinidade canais de televisão e de 

outros produtos comunicacionais estaria encerrando o ciclo do que chamamos “TV de massa” 

ou mesmo da comunicação de massa. Em outras palavras, há forte crença de que cada vez 

mais telespectadores estejam deixando a TV aberta de lado e dedicando o tempo livre a ativi-

dades na internet ou a programas segmentados da TV por assinatura. O objetivo deste trabalho 

é esclarecer até que ponto essas percepções são reais, utilizando como parâmetros a habituali-

dade e a fidelidade dos receptores, isto é, o número de indivíduos que continuam acessando 

regularmente as grandes redes de TV e o tempo que as pessoas dedicam a cada mídia no dia a 

dia. Como objetivo secundário, o estudo procura apontar as estratégias de conteúdo e de pro-

gramação utilizadas pelas grandes redes e produtores de TV para enfrentar a concorrência dos 

novos canais e dos novos meios. Em ambos os casos, esta análise considera indicadores e ten-

dências mundiais, mas enfatiza a situação no Brasil.  
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Hipóteses 
 

 

A análise preliminar de dados atuais sobre a audiência e a investigação já publicada 

sobre oscilações nos índices de sintonia registrados na década de 1980 e 1990 permitem for-

mular as seguintes hipóteses sobre o panorama que se observa no final da década de 2000: 

 

  O consumo de mídia continua crescendo; e a concentração de público, diminuindo – o 

consumidor gasta mais tempo entretido com os meios de comunicação, mas divide a 

atenção entre vários meios e veículos. A televisão segue sendo a mídia preferida. Sua 

hegemonia em relação aos outros meios tradicionais (jornal, rádio e revista) como op-

ção que as pessoas têm para obter informação jornalística e entretenimento está ainda 

mais acentuada em relação há uma década. Mas a popularidade da TV está ameaçada 

pelo alcance das novas mídias entre a população e no que diz respeito ao tempo de la-

zer que os indivíduos dedicam a seu consumo.  

 A inconstância do espectador em relação aos principais canais de TV aberta, que co-

meçou a ser detectada nos anos 1990, se acentuou na década seguinte. Mesmo assim, a 

TV aberta no Brasil resiste ao processo conhecido como fragmentação da audiência
4
, e 

a principal rede de televisão do país continua mantendo índices de sintonia muito ele-

vados, destacando-se como fenômeno mundial em termos de concentração de público.  

 Uma sofisticada engenharia de produção de conteúdos e de programação está entre os 

principais fatores que garantem audiências de massa às maiores emissoras brasileiras. 

São regras formais e procedimentos sistematizados que orientam a programação, a a-

genda, o roteiro e a edição dos programas. Há um monitoramento permanente do mer-

cado e do público receptor que serve de parâmetro para orientar o trabalho de progra-

madores, artistas, autores e produtores. Pesquisas sobre o telespectador e a experiência 

acumulada pelos profissionais do setor permitiram aos produtores definir perfis de 

comportamento do público que servem de guia para a criação de conteúdos e elabora-

ção das grades de programação. Parece existir entre os produtores a convicção de que 

                                                
4 Os termos “fragmentação” ou “pulverização” são aqui empregados na acepção de desconcentração do público 

receptor, isto é, a distribuição da audiência entre mais canais de TV. Referem-se à redução do número de 

telespectadores de cada emissora, embora o consumo da mídia em geral possa estar aumentando. Uma audiência 

fragmentada, portanto, não se refere à diminuição do número total de receptores que consomem determinada 

mídia, mas a maior distribuição de público entre vários veículos. 
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a audiência é composta principalmente por pessoas com menos escolaridade, e a maior 

parte dos programas é direcionada a esse público. 

 

 Com o propósito de verificar tais hipóteses, nosso plano de trabalho fixou co-

mo primeira etapa a análise do consumo de TV em âmbito mundial e brasileiro. Em seguida, 

compara-se o desempenho das principais emissoras nacionais na última década em contraste 

com o resultado de outras mídias, como jornal, revista, rádio e internet. A partir dessas infor-

mações, pretende-se demonstrar como a TV aberta no país resiste à perda de audiência para 

outras mídias, sempre tendo como referência o número de horas que o público dedica ao con-

sumo de informação e entretenimento pelos meios de comunicação. Outra meta foi estudar as 

estratégias de conteúdo utilizadas pelas emissoras, o que significa analisar os programas ofe-

recidos e de que forma eles são estruturados para buscar a satisfação dos telespectadores. 

 

  

Metodologia 

  

 

Como metodologia de pesquisa, utiliza-se nesta tese um conjunto de técnicas que 

permitiram abordar o objeto de forma abrangente. Assim, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema central do trabalho (TV e audiência); uma pesquisa observatória no 

Brasil e outra durante um estágio no exterior; entrevistas em profundidade com coleta de 

dados no método descritivo qualitativo com profissionais da área de comunicação televisiva; e 

a organização e análise de dados secundários fornecidos por institutos de pesquisas e 

coletados em jornais, revistas e sites especializados. Neste último quesito, os levantamentos 

de audiência mais antigos foram comparados com dados atualizados, de modo que se pudesse 

interpretar a evolução dos índices. Os números sobre o Brasil foram confrontados com o 

quadro internacional, a partir de medições realizadas por institutos especializados em dezenas 

de países. A discussão em torno dos índices de audiência e do comportamento dos 

telespectadores nos Estados Unidos e Espanha é feita com mais profundidade, em uma análise 

comparativa com o objetivo de explicitar as tendências e as especificidades brasileiras nesses 

dois aspectos. 

Os Estados Unidos foram escolhidos pelo fato de o país possuir a indústria televisiva 

mais dinâmica do mundo e por ser o mercado onde as inovações tecnológicas são mais 
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rapidamente absorvidas pelos consumidores. Para que se tivesse outro referencial de 

comparação, incluiu-se a Espanha em razão da oportunidade que tivemos de desenvolver uma 

pesquisa ali e porque o setor da televisão no país vive transformações importantes, bastante 

similares às que ocorrem em outras regiões da Europa. O acirramento da concorrência entre 

emissoras públicas e privadas, que disputam a audiência e as verbas publicitárias em pé de 

igualdade, e a migração recente para o sistema de transmissão digital são dois exemplos de 

situações importantes que assemelham algumas das principais nações europeias na área da 

comunicação televisiva. 

Por fim, o estudo discute o conteúdo de um programa brasileiro de grande audiência 

com o objetivo de ilustrar a mescla de fórmulas discursivas que vem caracterizando a TV dos 

anos 2000. 

A pesquisa foi dividida em cinco módulos de apuração e análise de informações. Eles 

foram desenvolvidos de acordo com os objetos investigados e com metas definidas para cada 

etapa. O resultado de cada módulo não é relatado separadamente, já que muitas conclusões 

foram obtidas por meio do cruzamento de informações produzidas em fases distintas. Mesmo 

assim, as divisões modulares permitiram organizar o trabalho prático e ajudam a compreender 

o caminho percorrido na busca dos resultados apresentados nesta tese. 

No primeiro módulo, analisamos os fluxos dos índices de audiência das principais mí-

dias. Utilizamos para tanto dados secundários de vários institutos e um conjunto de informa-

ções atualizadas fornecidas diretamente pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatís-

tica (Ibope). Fonte principal dos informes quantitativos sobre o Brasil que aparecem no traba-

lho, o Ibope
5
 pesquisa o volume de audiência, a composição do público e o comportamento de 

consumo televisivo desde a década de 1950. Trata-se de uma empresa com credibilidade no 

mercado, agilidade e amplo know-how. Sua grande estrutura operacional permite a coleta de 

dados da audiência minuto a minuto em diversas regiões do país. Essas informações e as pes-

quisas de opinião que realiza junto aos telespectadores servem de guia para as grandes redes 

produzirem a programação. Os levantamentos não são apenas um indicador de tendências a 

ser acolhido pelos programadores. As emissoras seguem obstinadamente a bússola do Ibope, e 

os próprios executivos das grandes redes atribuem boa parte do sucesso da TV aberta brasilei-

ra à capacidade de se pautar pelas medições e análises de audiência.  

                                                
5 Devido à constante presença na mídia e à atuação da empresa no Brasil, a palavra "ibope" for incorporada ao 

idioma e aparece nos dicionários de língua portuguesa. Quando grafada em minúscula, como ocorre algumas 

vezes neste trabalho, pode significar índice de audiência ou sucesso (eg. "foi a miss Bahia que deu sucesso à 

festa"). (SACCONI, 1996, p. 380).  



22 

 

O Ibope realiza uma série de pesquisas de mídia que são disponibilizadas no site de in-

ternet denominado Almanaque Ibope (www http://www.almanaqueibope.com.br). O site ofe-

rece algumas informações gratuitas, mas a maioria é exclusiva para assinantes. Boa parte dos 

dados que aparecem neste estudo foi obtida por esse serviço restrito, que só é habilitado por  

senha
6
. Há, porém, muitos dados apurados pelo Ibope que são de domínio público e foram 

extraídos de publicações impressas e digitais mencionadas ao longo do texto. 

 Outros números apresentados vêm das pesquisas divulgadas no Anuário de Mídia, 

no Mídia Dados e no Mídia Fatos, três publicações bastante conhecidas e consultadas pelos 

profissionais de comunicação. São informes consolidados e já auditados e se referem a levan-

tamentos realizados por vários institutos. Em âmbito internacional, recorremos a pesquisas 

sobre tempo e hábitos de consumo de televisão realizadas pelo Mediametrie/EurodataTV, que 

faz um dos estudos mais abrangentes do gênero, cobrindo 89 países, e do Nielsen Company, 

sobre audiência em três plataformas – televisor convencional, computador e celular.  

Indicadores de audiência da Espanha, especificamente, são baseados nas pesquisas do 

TNSofles e nas análises da Barlovento Comunicação, as duas principais empresas que produ-

zem estudos de mídia naquele país. Ao longo de nosso relatório, citamos outras fontes menos 

conhecidas que fazem levantamentos de audiência, mas são sempre organizações ou publica-

ções especializadas que gozam de credibilidade no mercado ou na área acadêmica. De acordo 

com o que era mais indicado em cada situação, deu-se preferência a levantamentos parciais 

mais recentes, inclusive do ano de 2010, período de conclusão desta tese, ou a informes con-

solidados referentes aos anos completos de 2009 e 2008. Neste caso, houve cuidado para evi-

tar avaliações distorcidas baseadas em dados que poderiam estar defasados após o período de 

mais de um ano.  

A interpretação das pesquisas sobre a audiência das emissoras visou investigar uma 

das hipóteses principais deste trabalho, a continuidade da hegemonia da TV sobre os outros 

meios, sejam eles convencionais ou digitais, no que diz respeito à penetração junto ao público. 

O objetivo era verificar a fundamentação de muitas opiniões sobre o iminente fim da comuni-

cação de massa e examinar se a empolgação com as novidades tecnológicas reflete o efetivo 

impacto delas nos hábitos de consumo de mídia.  

Como segundo módulo de coleta de dados, focalizamos o telespectador, investigando, por 

meio de fontes bibliográficas e de dados de pesquisa secundários, a questão dos hábitos de 

consumo de mídia e do perfil das audiências. Um trabalho publicado por Abelman e Atkin 

                                                
6 Por essa razão, os links de endereços eletrônicos do Almanaque Ibope que aparecem nas referências nem sem-

pre possibilitam o acesso às informações. 

http://www.almanaqueibope.com.br/
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(2002) serve de referência inicial para as reflexões. A partir de um estudo de caso produzido 

por Ruótolo (1993) sobre as motivações do telespectador com base na Teoria de Usos e Grati-

ficações, procuramos também identificar a composição dos grupos de telespectadores mais 

assíduos à programação da TV aberta. 

A pesquisa traçou o perfil e a tipologia de um universo de telespectadores, revelando hábi-

tos de consumo de mídia e as motivações na seleção de programas de TV. Outra pesquisa 

realizada no final da década de 1990, coordenada por Borelli e Priolli (2000), investigou a 

questão de hábitos e preferências no consumo de TV. O estudo foi feito com a técnica de fo-

cus group e, já indicava, àquela época, tendências do telespectador que se acentuariam na 

década seguinte. Entre elas, destacam-se o consumo individual e simultâneo de duas mídias, a 

volatilidade da atenção no momento da exposição e as novas exigências do público quanto ao 

conteúdo dos programas. Parte dos resultados apresentados nesta tese atualiza o levantamento 

de Borelli e Priolli com informações colhidas dez anos depois. 

As estratégias e fatores que garantem a sobrevivência da TV como mídia de massa fo-

ram estudados no terceiro módulo, por meio de depoimentos de autores, atores, produtores e 

críticos de TV publicados pela imprensa. Tendo ainda como referência os trabalhos de campo 

de Borelli e Ruótolo, em confronto com depoimentos de autores de novelas e editores de tele-

jornais, examinou-se uma hipótese importante. Enquanto editores de telejornais confirmam no 

Brasil as pressões do mercado sobre as atividades jornalísticas, autores e diretores de progra-

mas admitem a interferência permanente no trabalho de criação, uma espécie de “ditadura da 

audiência”, que exige a simplificação dos conteúdos dos programas em função da baixa esco-

laridade do público telespectador.  

O quarto módulo visou aprofundar a discussão sobre estratégias narrativas e o modo 

como a TV vem se ajustando às mudanças da sociedade e do público. Com o fim de verificar 

os reflexos da fragmentação das audiências no conteúdo e nos formatos de programas dirigi-

dos a plateias de massa, examinamos, por meio de pesquisa observatória, as atrações que fa-

zem mais sucesso na atualidade. 

Os programas foram analisados à luz da classificação de Umberto Eco so-

bre neotelevisão e paleotelevisão e da atualização dessas categorias proposta por Eliseo Ve-

rón. 

Foram escolhidos como objeto para a discussão telejornais, programas de variedades 

e reality shows exibidos pelas grandes redes. O propósito era verificar como tais formatos se 

enquadram em cada uma das categorias propostas por aqueles autores. Procedemos também a 

um estudo de caso de um programa de auditório específico, com uma amostra de três edições. 
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Isso permitiu confrontar a verificação empírica com as teorias daqueles autores e de outros 

pesquisadores que se têm dedicado ao estudo das formas narrativas da televisão contemporâ-

nea.  

O quinto módulo de investigações incluiu as atividades de um estágio de doutorado 

que realizamos na Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha. Desenvolvido entre se-

tembro de 2009 e fevereiro de 2010, o estágio não fazia parte do planejamento inicial da pes-

quisa. Foi uma oportunidade surgida após o ingresso no programa stricto sensu, mas que 

trouxe significativa contribuição para a tese. A partir dessa experiência, foi possível colher 

informações para análises comparativas feitas em vários momentos do trabalho e que, acredi-

tamos, vieram enriquecer as reflexões.  

O campo da televisão na Espanha possui um dinamismo ímpar e algumas particulari-

dades em relação ao Brasil. Ali, redes públicas e privadas travam aguerrida disputa por audi-

ência e tornam a efervescência que se observa no setor, conforme mencionado anteriormente, 

ainda mais evidente. No segundo semestre de 2009, o país estava fazendo a migração digital, 

preparando a desativação das transmissões analógicas de televisão. Novos canais digitais es-

tavam surgindo, algumas emissoras se fundindo, e novas políticas públicas para o setor vi-

nham sendo calorosamente debatidas nas casas legislativas, na imprensa e nos ambientes aca-

dêmicos e profissionais. Além disso, foi possível analisar uma característica importante dos 

países europeus, que é a forte presença do setor público na área televisiva. Há um contraste 

enorme, nesse aspecto, com a realidade brasileira, onde o gigantismo das redes privadas obs-

curece as iniciativas públicas no campo da comunicação e a percepção que o público tem de-

las.  

Durante o período em Barcelona, foi possível, também, colher material que subsidia o 

capítulo sobre as estratégias de produção de conteúdo e de programação. Foram feitas entre-

vistas com produtores de TV e com o diretor de um dos dois institutos de pesquisa e análise 

de audiência do país. 

Ainda como parte do estágio, realizamos uma pesquisa observatória informal dos prin-

cipais programas de televisão e das várias colunas de jornais que todos os dias debatem os 

rankings de audiência da Espanha. As pesquisas na Universidade Autônoma de Barcelona 

foram viabilizadas por meio de bolsa de estudos do Programa de Doutorado no País com Es-

tágio no Exterior (PDEE), oferecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento para o Pessoal de 

Nível Superior (Capes).  
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Referencial Teórico 

 

 

Com relação à fundamentação teórica, a tese se apoia em autores que integram princi-

palmente duas correntes de estudos da comunicação, uma delas focada na audiência e recep-

ção e outra nos processos de produção dos discursos. Como o tema tem caráter interdiscipli-

nar, foram utilizados também trabalhos de pesquisadores contemporâneos que atuam em áreas 

distintas, principalmente pós-estruturalistas dedicados ao estudo da chamada “linguística 

pragmática” ou “comunicativa”.  

Na análise de aspectos da audiência, trabalha-se, sobretudo, com a perspectiva da ex-

posição, investigando a estrutura dos públicos que consomem programas de TV assiduamente 

e os interesses e motivações que levam os indivíduos a escolher determinadas atrações e e-

missoras. A perspectiva da exposição trata do fenômeno mais básico da recepção, que é o ato 

de o indivíduo dispor-se a receber o conteúdo de algum meio de comunicação durante algum 

tempo. Para que os meios possam ter qualquer efeito nas pessoas, primeiro eles precisam ser 

percebidos e compreendidos (RUÓTOLO, 2001, p. 2). No caso da TV, seu impacto e influên-

cia dependem do quanto os telespectadores assistem e entendem os programas. A Teoria de 

Usos e Gratificações serve de embasamento na análise. Recorrem-se principalmente a textos 

de McQuail e Katz, pesquisadores que sintetizam as ideias com tal abordagem. Katz (1964) 

explica que essa teoria se interessa pela satisfação dos usuários dos media. Ao escolher os 

meios e conteúdos que vai consumir, o indivíduo procura as mensagens que pode decodificar 

e aquelas que lhe podem trazer satisfações emocionais e psicológicas: 

 

“O que as pessoas fazem da mídia” é a questão que expressa mais comumente o vi-

és dessas análises, que se afastam das “teorias dos efeitos diretos”, representadas 

pelas hipóteses behavioristas e suas variantes, e tentam superar as teorias de efeitos 

indiretos ou limitados, como a do agenda setting (MATTELART, 2000, p. 47).  

 

Os conceitos de comunicação e audiência de massa, assim como a estrutura e o perfil 

dos públicos, são tratados a partir das definições de Blumer (1971) e Wright (1973), que cons-

truíram bases teóricas utilizadas posteriormente por vários outros pensadores. Para Wright, 

comunicação de massa é organizada, pública, rápida, transitória, dirigida para uma audiência 

relativamente grande, heterogênea e anônima. Ele diz que, no uso popular, a expressão comu-

nicação de massa evoca imagens de TV, rádio, cinema, jornais e revistas, mas que os meios 

de transmissão não caracterizam por si só o conceito. Por isso, considera os atributos citados 
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anteriormente indispensáveis na definição. Assim, uma emissora de rádio ou TV, por exem-

plo, não é necessariamente um meio de massa, a não ser que tenha programas acessados por 

um grande público com as características citadas acima – heterogêneo e anônimo. Wright 

inspirou a conceituação principalmente nas análises sociológicas formuladas por Blumer a 

respeito de público, opinião pública, características da massa e comportamento de massa. 

  Com o surgimento das novas mídias e dos meios interativos, principalmente a internet, 

e com a proliferação de canais e tecnologias que permitem segmentações e direcionamentos 

específicos das transmissões midiáticas, teóricos da comunicação têm discutido novos concei-

tos para a expressão ou previsto o fim da comunicação de massa, pelo menos como era con-

cebida à época pelos dois autores e contemporâneos. As hipóteses deste estudo, contudo, a-

pontavam que a TV aberta brasileira continua representando um típico fenômeno de comuni-

cação de massa à maneira como foi definida por aqueles pesquisadores no que diz respeito ao 

tamanho e ao anonimato da audiência, ainda que novas teorias de comunicação tenham vis-

lumbrado atitudes de recepção e interpretação bem diferentes das que se conheciam antes. 

  A discussão desenvolvida sobre as estratégias de produção de conteúdos transmitidos 

pela TV aborda aspectos industriais, mercadológicos e culturais do processo. u, que trata da 

questão do mercado e do consumo de mídia por uma perspectiva sociológica, e Kellner, S-

traubhaar e Thompson, que analisam os meios como a principal fonte da cultura dominante, 

são referências importantes para o debate. Bourdieu (1997, p. 82) lançou um novo olhar sobre 

a história da TV e seu papel na contemporaneidade e denunciou a submissão do telejornalis-

mo à lógica do mercado – “a submissão à limitação objetiva imposta pela audiência fez com 

que o mercado passasse a ser reconhecido como instância legítima de legitimação [...] colo-

cando em risco a qualidade do jornalismo”. A crítica é pertinente para a análise que fazemos 

sobre os critérios de produção de pautas e seleção de notícias do telejornalismo. Mattelart 

(2000) identificou esse tipo de estratégia como um padrão e explica que a mesma lógica de 

produção industrial e comercial, baseada nos desejos e necessidades dos consumidores, nor-

teia a seleção e produção de notícias nos meios de comunicação. 

Fiske (1987, apud MATTELART, 2000, p. 24) afirma que “os programas são produzi-

dos, distribuídos e definidos pela indústria. Os textos são o produto de seus leitores”. No caso, 

ele se refere à interferência do receptor na produção de conteúdos, não diretamente, mas por 

meio de levantamentos de opinião que supostamente desvendam o que o receptor quer ver, ler 

ou ouvir nos meios de comunicação que costuma consumir.  

Embora esta proposta não seja discutir exclusivamente o discurso televisivo ou apro-

fundar a discussão no campo da linguagem, procuram-se identificar elementos utilizados nas 
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mensagens com o objetivo de garantir a exposição do público. Falamos mais precisamente 

dos signos culturais capazes de criar conexões entre emissor e receptor. Para tal análise, recor-

remos a pesquisadores que revisaram e desenvolveram os conceitos da semiótica de Pierce e 

do estruturalismo, como Eco e Verón. Eco (1983) estudou aspectos dos conteúdos discursivos 

da televisão e, de acordo com os tipos de programa apresentados em cada época, dividiu a 

história desse meio em duas fases, a paleotelevisão e a neotelevisão. Verón (2004) estendeu 

essa classificação, indicando uma terceira fase, introduzida a partir do final dos anos 1990.  

 Sobre estratégias discursivas utilizadas em programas dirigidos a públicos de massa, 

servem também de apoio os textos de Hermano Vianna (2004), antropólogo brasileiro que 

escreve sobre a cultura na sociedade globalizada. Vianna identifica nos discursos midiáticos 

elementos que estabelecem a relação entre produção e reconhecimento. O autor chama de 

signos de conexão com o público as referências que permitem que autor e receptor comparti-

lhem um mesmo sentimento e trata do esgotamento desses signos na sociedade contemporâ-

nea. 

 Para compreender o contexto regional específico em que se situa esta investigação, re-

corremos a destacados autores que pesquisaram a TV brasileira, como Hamburger, Marques, 

Leal Filho, Bucci, Fadul, Kehl, Costa e Sodré. Pela importância que ganhou no país a partir da 

década de 1970, pelo impacto que teve sobre a cultura e a sociedade, a televisão mereceu uma 

infinidade de estudos que trazem dados e relatos minuciosos sobre variados aspectos. A gêne-

se do meio no Brasil, sua evolução histórica, a formação e estruturação das maiores redes e a 

relação de diferentes grupos sociais com essa mídia foram alvo daqueles e de outros estudio-

sos. Muitos fazem análises do conteúdo dos principais gêneros – jornalismo, telenovelas e 

atrações de auditório – e da repercussão dos programas junto aos telespectadores. Além de 

reflexões de caráter sociológico e psicológico e dos levantamentos numéricos, pode-se captar 

nessas obras um pouco da história social da evolução do meio e dos programas. Trata-se de 

uma visão que leva em consideração a influência que a audiência teria exercido no desenvol-

vimento do modelo de TV que se consolidou no país. 

Peter Burke (2004) é responsável por um dos estudos recentes mais importantes sobre a 

história social dos meios de comunicação. Seu retrospecto tem início no Renascimento e con-

solida um tipo de abordagem investigativa que começou a surgir na década de 1990. Sua ên-

fase não são os avanços tecnológicos ou de processos de produção, mas o possível impacto da 

imprensa e outras mídias a partir do nível de consumo, ou mais especificamente, da exposição 

do público aos meios. O autor aponta a dificuldade de estudar como ocorria a recepção sécu-

los atrás, mas sugere que a história do consumo dos meios de comunicação pode ser um ponto 



28 

 

de partida importante para desvendar, futuramente, a influência histórica deles sobre a socie-

dade.  

 É interessante notar que só agora, com Burke, a abordagem parece ganhar uma siste-

matização metodológica, mas alguns dos autores brasileiros citados acima, de uma forma ou 

de outra, ajudam a construir a história social da TV no país. Neste estudo, essa perspectiva 

contribui com o trabalho desenvolvido porque uma das propostas é discutir os conteúdos dos 

programas a partir da influência que recebem do reconhecimento (VERÓN, 2002) – em outras 

palavras, das pressões que a audiência, indiretamente, exerce sobre os processos de produção. 

É possível, portanto, buscar, a partir dos pesquisadores mencionados, ainda que preliminar-

mente, a influência histórica dos telespectadores nos conteúdos e na maneira como a TV evo-

luiu.  

 A seguir, apresentamos os resultados da pesquisa elaborada para a construção desta te-

se. O texto está organizado em quatro capítulos e uma seção com a conclusão. A estrutura 

textual não está diretamente relacionada a cada módulo de investigação. O relatório segue 

uma sequência diferente, pois os capítulos trazem conclusões que cruzam dados das diferentes 

fases do estudo.  

 No primeiro capítulo (Audiência de Massa como Mercadoria), tratamos dos conceitos 

que definem a audiência de TV e das questões mercadológicas que estão por trás da guerra 

que as emissoras travam entre si, minuto a minuto, todos os dias. Também estão incluídos ali 

os dados que demonstram a hegemonia da TV sobre outras mídias e a grande concentração de 

audiência ainda existente no país, em que pese a tendência de fragmentação dos públicos.  

 No segundo capítulo (O Telespectador Multiplataforma) são abordados os hábitos de 

consumo de TV no que diz respeito à escolha de atrações pelo público e às maneiras como os 

programas podem ser vistos, considerando o momento, o local e o tipo de aparato/tela utiliza-

do pelo telespectador.  

 O terceiro capítulo (Estratégias Internacionais e Nacionais) trata do conteúdo dos pro-

gramas e dos recursos discursivos para atrair a audiência, focando principalmente a questão 

dos formatos e das fórmulas utilizadas na elaboração de roteiros e nos processos de edição. O 

texto analisa os índices de audiência dos formatos e programas que fazem mais sucesso no 

mundo e examina a situação brasileira, identificando estratégias específicas adotadas pela 

Rede Globo e as principais concorrentes.  

O quarto capítulo (A TV no Discurso da TV) discute um dos principais desafios para os 

produtores da TV de massa, lidar com o processo de fragmentação da cultura e com o desapa-

recimento gradual dos signos mais universais de referência para grandes públicos. Para ilus-
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trar o debate, analisa-se um programa de grande audiência que concilia fórmulas antigas com 

soluções contemporâneas e que aposta no uso de signos massivos construídos pela própria 

televisão. 

 Com esta estrutura de relatório, procuramos percorrer um caminho que começa com 

um panorama da audiência das mídias e da televisão no Brasil. Em seguida, são analisadas as 

estratégias utilizadas na busca da atenção dos telespectadores na TV dos anos 2000. Uma vez 

exposto o ambiente de disputa e as ferramentas de construção de discursos eficientes, chega-

se à análise dos resultados das estratégias, ou seja, do que se vê nos programas propriamente 

ditos. Na conclusão, há uma síntese sobre o tenso, complexo e sedimentado processo de pro-

dução de programas e uma reflexão sobre a TV existente, a TV desejável e a TV possível. 

Encerramos, pois, com a discussão do conflito que permeia o setor e põe em contraste três 

perspectivas: o pragmatismo do mercado e das empresas de comunicação; a ideia do “dever-

ser” (FUENZALIDA, 2002) e de um modelo de televisão mais cultural e educativo, defendido 

por parte da sociedade civil; e a atitude do telespectador que busca o lazer fácil e descompro-

missado que aprendeu a consumir na sala de estar. 
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1 AUDIÊNCIA DE MASSA COMO MERCADORIA 

   

 

Discutimos inicialmente neste capítulo os conceitos de comunicação de massa e TV de 

massa e como eles podem ser aplicados no panorama midiático da atualidade. Em seguida, 

analisamos a utilização dos índices de audiência como ferramenta de marketing das emissoras 

de TV para captação de verbas publicitárias. O embate comercial em torno do investimento 

dos anunciantes é o motor da guerra permanente que as grandes redes travam para obtenção 

dos melhores resultados quantitativos nas medições de sintonia. Finalmente, apresentamos um 

histórico da evolução da audiência da TV no país e no mundo nas últimas décadas e fazemos 

uma análise sobre a exposição do público às várias mídias nos dias atuais. O objetivo é verifi-

car de que modo a hegemonia da televisão estaria sendo abalada diante do crescimento dos 

novos meios, considerando-se dois aspectos: a divisão dos investimentos de propaganda e a  

popularidade de cada mídia junto aos espectadores.  

  

 

1.1 Meios de Comunicação e Audiência de Massa 
 

 

  Blumer (1971) separa quatro componentes sociológicos que, juntos, identificam o que 

é “massa” no sentido de um grupo coletivo de pessoas. O primeiro é que os membros podem 

vir de todas as camadas sociais ou de qualquer profissão. O segundo considera que os indiví-

duos são anônimos entre si. Em terceiro lugar, há pouca interação ou troca de experiências 

entre eles, são pessoas fisicamente separadas umas das outras sem oportunidade de comuni-

car-se – como ocorre, por exemplo, no caso de uma multidão. Por fim, a massa não tem orga-

nização, é incapaz de agir em comum acordo, não forma a unidade que caracteriza a multidão. 

O que une essas pessoas não é o envolvimento em uma ação organizada, mas o interesse em 

algum tipo de assunto, como um acontecimento nacional, ou mesmo um tipo de comporta-

mento, uma migração em larga escala, mas não planejada entre os elementos que compõem 

essa coletividade. 

Com esses parâmetros, Wright (1973, p. 15) define comunicação de massa como aque-

la dirigida a audiências “relativamente grandes, heterogêneas e anônimas” em relação ao co-
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municador. Essas qualidades de heterogeneidade, tamanho e anonimato, segundo ele, distin-

guem a comunicação de massa de outras formas mais limitadas, diretas e pessoais. Embora no 

uso popular a expressão seja utilizada normalmente como referência à televisão, rádio, cine-

ma, jornais e revistas, o autor ressalva que a transmissão de mensagens utilizando tecnologias 

ou um dos meios citados não configura necessariamente o processo de comunicação de mas-

sa. Uma videoconferência entre duas unidades de uma mesma empresa instaladas em cidades 

diferentes não é, por exemplo, comunicação de massa, apesar de utilizar meios de produção e 

transmissão de sinais similares aos de emissoras de TV. Um jornal sindical, dirigido a dois 

mil ou três mil membros de uma categoria profissional tampouco, ao contrário de um diário 

de circulação regional. Assim, diz Wright (1973, p. 55), “a comunicação de massa é um tipo 

especial de comunicação envolvendo condições de operação distintas, entre as quais estão, em 

primeiro lugar, a natureza da audiência, da experiência comunicadora e do comunicador”. 

  Há mais reflexões do pesquisador que auxiliam a explicar o conceito adotado para este 

trabalho: a comunicação de massa pode ser considerada pública (disponível gratuitamente ou 

a um custo acessível à maioria das pessoas), rápida (atinge simultaneamente o público em 

curto espaço de tempo) e transitória (é feita para consumo imediato); é comunicação organi-

zada ou institucionalizada, significando que o comunicador trabalha dentro de uma complexa 

organização, que inclui uma extensa divisão de trabalho.  

Ao analisar circunstâncias da recepção da comunicação, Thompson (1998) acrescenta 

outras características a esses conceitos, mas que não contradizem as definições básicas de 

Wright. Thompson (1998, p. 37) diz que a comunicação de massa tem, normalmente, sentido 

“esmagadoramente único”, que a produção e a recepção são feitas em circunstâncias espacial-

temporais distintas e que os participantes não compartilham intercâmbio comunicativo, mas 

que são envolvidos em um processo estruturado de transmissão de informação ou conteúdo 

simbólico. 

Vários autores propuseram definições para os meios de massa. Uma das mais antigas 

foi formulada por Klapper (1949, apud HOVLAND, 1966, p. 561), ainda no final dos anos 

1940, segundo a qual são os meios “prontamente acessíveis à maioria do público”. Neste caso, 

o que importa é a comunicação estar disponível para o consumo – com baixo custo e fácil 

contato – e não necessariamente ser acessada. A ideia atendia inicialmente às análises que 

tratavam dos processos de produção, mas era limitada para caracterizar os fenômenos de con-

centração de público que passariam a ser objeto de estudos mais adiante. 

  Straubhaar e LaRose (2004, p. 7) sintetizam o que chamam de “visão clássica” da ex-

pressão: “era uma massa indiferenciada, anônima tanto para ela mesma quanto para a fonte e 
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receptora passiva da mensagem de massa”. No que diz respeito ao número de pessoas envol-

vidas nos processos de comunicação, os autores utilizam a classificação proposta por Willi-

ams (1987) em cinco categorias: intrapessoal (pensamento), interpessoal (face a face, conver-

sa, telefone, e-mail, listas de e-mail), grupo pequeno (conversas de grupo, teleconferência) 

grupo grande (palestra, aula) e os meios de comunicação de massa (fonte central para recep-

tores individuais). Esses tipos de contatos podem envolver ou não o uso de meios mecânicos 

ou eletrônicos. Quando há a intervenção, explicam Straubhaar e LaRose (2004), diz-se que a 

comunicação é mediada. Para os autores, a mediação é inerente aos processos de comunica-

ção de massa, mas nem toda troca de mensagens tecnologicamente mediada configura proces-

sos de massa. Outra condição a ser considera refere-se à origem e ao destino da emissão:  

 

Comunicação de massa é geralmente definida como um-para-muitos ou pon-

to a multiponto. Nesse caso, uma mensagem é comunicada de uma única 

fonte para centenas ou milhares de receptores, com relativamente poucas o-

portunidades para a audiência comunicar-se de volta com a fonte. Exemplos 

clássicos são os jornais, revistas, televisão, filmes (STRAUBAHAAR; LA-

ROSE, 2004, p. 9). 

   

A classificação por número de receptores é fundamental, porém tampouco dá conta de 

todas as situações, reconhecem os pesquisadores. Muitas vezes, um veículo como uma TV a 

cabo ou local pode ter um público de doze pessoas em alguns horários, enquanto uma missa 

papal, por exemplo, pode envolver centenas de milhares de fiéis. Nenhum dos dois casos pode 

ser caracterizado como comunicação de massa. Dessa forma, dentro da concepção do termo, 

devem ser considerados: a natureza do ambiente de comunicação (mediada sem contato direto 

entre as partes), o tamanho e as características do grupo receptor (grande e heterogêneo) e o 

tipo de fluxo da emissão (ponto-a-multiponto e unidirecional). 

  Wilbur Schramm, um dos fundadores dos estudos sobre os meios de massa, dedicou-se 

também à análise das empresas de comunicação e observou que os veículos de comunicação 

eram controlados por grandes corporações e uma elite de profissionais. Sob as diretrizes dos 

proprietários dos veículos, esses profissionais exerciam o papel de “gatekeepers”, ou seja, 

eram responsáveis pela definição da agenda, do conteúdo que o público deveria ver, os quais 

escolhiam autoritariamente. As fontes consideravam que tinham força para formar a opinião 

pública e condicionar os gostos populares (SCHRAMM, 1982).  

  A concentração de audiência em torno de algumas emissoras de TV, que passou a ser 

notável principalmente a partir dos anos 1960, consolidou-se como o mais característico fe-
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nômeno de comunicação de massa. Os programas veiculados pelas principais redes atingiam 

regularmente milhões de pessoas, espalhadas por muitas regiões e com perfis distintos, consi-

derando sexo, idade, classe econômica e nível de escolaridade. Eram, portanto, um tipo de 

comunicação mediada, unidirecional, dirigida a um grande número de pessoas, a públicos 

heterogêneos e a uma plateia de unidades familiares separadas entre si. Muitas revistas, jor-

nais e emissoras de rádio operavam também nessas condições, mas a TV, em geral, tornou-se 

predominante na segunda metade do século XX.  

   Com base nessas reflexões e conceitos, Straubhaar e LaRose questionam se ainda 

existem os meios de massa estudados por Schramm e outros autores que pesquisaram o tema 

na mesma época. 

 

Corporações de mídia gigantes ainda existem hoje em dia e tornaram-se 

maiores que nunca. Entretanto, novas tecnologias permitiram eliminar mui-

tos dos filtros intermediários das organizações de mídia e encolher o tama-

nho mínimo para o seu funcionamento (…). Em muitos casos, a linha divisó-

ria entre receptores e fontes vem se tornando cada vez mais fina, tal como 

ocorre em programas de participação da audiência e meios de comunicação 

por computadores, compostos apenas de contribuições feitas exemplos usuá-

rios (STRAUBHAAR; LAROSE, 2004, p. 12). 

 

  Os estudos de recepção avançaram muito desde os anos 1950, conforme apontam ain-

da Straubhaar e LaRose, e já não consideram a audiência uma massa apática, sujeita às influ-

ências decididas pelos produtores. Supostamente, com a diversidade de ofertas de canais de 

comunicação e de conteúdos e a possibilidade de interação oferecida aos usuários pelos novos 

meios, o fenômeno das altas concentrações de público – foco de estudo desta tese – em torno 

da televisão estaria em processo de extinção. 

  Os dados analisados adiante demonstram duas realidades. A primeira é que o hábito de 

assistir a programas de TV não se está diluindo. Ao contrário, as pessoas estão sintonizando 

mais canais, vendo programas também em telas de computadores e celulares, gravando ou 

recebendo por download, via internet, filmes e seriados favoritos, e, com tudo isso, o consumo 

de atrações baseadas em modelos clássicos de programas de TV vem aumentando. É verdade 

que os telejornais são muito mais dinâmicos, que as novas séries têm novas linguagens e en-

redos mais eletrizantes e que outras ofertas de entretenimento televisivo exibem visual e con-

teúdo enriquecidos e atualizados, mas os telespectadores continuam consumindo a mídia TV 

de maneira parecida com o que faziam nos anos 1960 – sentadas, relaxadas, sintonizadas em 
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programas que costumam durar de trinta minutos a algumas horas. Mesmo que o telespecta-

dor seja mais irrequieto, percorra muitos canais durante os horários comerciais ou use o con-

trole remoto para uma seleção de programas mais exigente, nenhuma nova mídia ou outra 

opção de lazer avançou sobre o terreno da televisão.  

  A segunda realidade é que, embora as principais redes brasileiras tenham perdido parte 

do público para canais concorrentes e cada vez mais pessoas tenham acesso às novas mídias, 

as emissoras líderes ainda insistem no velho modelo de fazer TV. Isso não significa que sejam 

organizações retrogradas, ou que estejam paralisadas por falta de estrutura ou de talentos. Ao 

contrário, mantêm-se permanentemente atualizadas com as preferências do público e com as 

mudanças de mercado que podem ameaçar seu negócio. E se transmitem conteúdos que apa-

rentam seguir um modelo conservador, é porque encontram motivos para tal. 

 

 

1.2 Mudanças e Resistências 
 

 

  Como observou Schramm, uma das características das grandes corporações de mídia 

do passado era o controle autoritário sobre o que era veiculado. O grupo de produtores e diri-

gentes que atuava como gatekeepers estabelecia a agenda de temas e a forma dos discursos 

que seriam levados ao público (STRAUBHAAR; LAROSE, 2004). Havia pouquíssimas al-

ternativas de programas, e a audiência via-se impelida a consumir o que era oferecido. Com a 

proliferação dos meios e avanço das tecnologias de transmissão, novos canais interativos pos-

sibilitando a participação intensa e até em tempo real da audiência e, mais, com as mídias que 

só trazem conteúdo do próprio público usuário, a situação de oferta mudou radicalmente. 

  Os grandes conglomerados midiáticos dispõem agora de mais veículos para diversifi-

car os serviços ao público e competem com uma infinidade de organizações menores e com a 

comunicação disponibilizada publicamente pelos próprios usuários na internet. Produzir e 

difundir informações não requer mais estruturas tecnológicas complicadas nem equipes alta-

mente especializadas, condições que antes permitiam às organizações líderes monopolizar a 

distribuição de conteúdos.  

  Com a tecnologia disponível em termos de equipamentos e softwares que simplificam 

os processos produtivos, ficou fácil e muito mais barato produzir veículos impressos, como 

jornais, revistas, boletins e livros. Instalar e operar uma pequena emissora de rádio ou TV está 

ao alcance de qualquer pequeno empresário ou instituição. Os sistemas de transmissão via 
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cabo ou satélite eliminaram, por sua vez, a necessidade de participar e vencer disputadas con-

corrências públicas para a exploração de canais abertos de TV e rádio. Agora, é possível “alu-

gar” uma frequência para a transmissão de um canal via cabo ou satélite e difundir informação 

ou entretenimento a custo baixo. A internet viabilizou a criação de veículos por microempre-

sas, com fins corporativos ou não, e por indivíduos que se aventuram como comunicadores, 

seja por hobby, seja para fins comerciais ou artísticos. A maioria das empresas tem sites na 

internet para propósitos comerciais, e há muitos serviços informativos ou de entretenimento 

na forma de blogs e sites com funções similares às dos tradicionais veículos de comunicação. 

Há ainda o fenômeno das redes sociais (eg. Orkut, Twitter, Facebook), em que desaparece o 

fornecedor de conteúdo institucionalizado (ponto-a-multiponto), e a comunicação é produzida 

e recebida pelos usuários servidos por uma plataforma única, um site que oferece o ambiente 

comum para a interação. Este, sim, é fornecido por um provedor institucionalizado, mas que 

tem pouca interferência nos conteúdos. 

Outro fenômeno mudou o panorama da comunicação de massa: a segmentação dos 

produtos comunicacionais. É uma tendência mais antiga, mas que se acentuou nas duas últi-

mas décadas. Em vez de tratar todos os indivíduos da mesma forma e de procurar homogenei-

zar as preferências da audiência, os veículos passaram a buscar públicos mais específicos. 

Para isso, contam com pesquisas de audiência, que foram um dos primeiros benefícios propi-

ciados pela tecnologia de computação às indústrias de mídia (STRAUBHAAR; LAROSE, 

2004). Com a identificação do perfil sociográfico e das preferências de cada tipo de público, 

várias organizações de comunicação passaram a oferecer conteúdo direcionado a grupos espe-

cíficos.  

Inicialmente, a tendência da segmentação de conteúdos foi amplamente adotada na á-

rea editorial, com o lançamento de uma infinidade de títulos de revistas para diferentes cate-

gorias de leitores. Depois, foram as emissoras de rádio a direcionar suas transmissões para 

pessoas de determinadas faixas etárias, camadas sociais ou preferências musicais; e, finalmen-

te, os canais de TV, que se sentiram estimulados a segmentar a programação com o desenvol-

vimento dos sistemas de transmissão de sinais por cabo e satélite. Na televisão, surgiu o con-

ceito do narrowcasting, que pode ser traduzido como “difusão estreita” ou “específica” e refe-

re-se à estratégia de emissoras que definem a programação visando nichos de público ou por 

tipos de programa (STRAUBHAAR; LAROSE, 2004). Canais destinados exclusivamente a 

música, desenhos animados, filmes, viagens, esportes, seriados, documentários e uma série de 

outros temas caracterizam hoje os serviços de TV por assinatura. Em vez de homogeneizar 
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gostos e culturas, muitas emissoras agora servem a audiências específicas ou até mesmo criam 

novos grupos de telespectadores.  

O novo conceito de narrowcasting ganhou esse nome, inclusive, porque se opõe à pa-

lavra broadcasting, que significa transmissão ampla. Embora a terminologia empregada nesse 

caso tenha origem no vocabulário técnico, a palavra broadcasting acabou definindo o modelo 

de TV que buscava audiências numerosas e não distinguia diferenças demográficas e sociais 

entre os telespectadores. As possibilidades que as novas tecnologias de comunicação abriram 

e continuam criando são imensuráveis. O que se prevê para o futuro é a convergência cada 

vez maior das mídias, unindo na mesma plataforma (ou aparato de recepção) comunicação 

impressa, audiovisual e digital interativa. Jenkins define convergência como “o fluxo de con-

teúdo através de múltiplas plataformas midiáticas, a cooperação entre múltiplas indústrias de 

mídia e o comportamento migratório das audiências dessas mídias, que irão a quase qualquer 

lugar em busca do tipo de experiência de entretenimento procurado” (JENKINS, 2008, p. 13). 

O termo televisão, que antes se referia a uma mídia específica vista por meio de um 

aparelho doméstico, pode agora ser conceituado como uma linguagem. A palavra televisão 

traduz com mais fidelidade, hoje, um tipo de conteúdo audiovisual – uma produção comuni-

cacional que reúne certas características e pode ser veiculada por diversos tipos de plataforma 

e acessada em diferentes aparatos tecnológicos. Ver televisão passou a significar ver progra-

mas televisivos. A tecnologia propiciou o que se convencionou chamar de ambiente de con-

vergência midiática. Os programas a que assistimos durante décadas na sala de estar de casa 

migraram para outras telas e podem atualmente ser desfrutados em computadores, PC tablets, 

celulares, videogames, minitelevisores e tocadores de DVD portáteis.  

O telespectador também pode agora armazenar as atrações preferidas em discos de 

DVD, dispositivos de memória digital (HD de computadores, MP player, pendrive, cartão de 

memória etc.) e em aparelhos de gravação conectados a televisores ou embutidos nestes. Há 

ainda uma infinidade de programas disponíveis para serem acessados a qualquer momento em 

sites da internet ou em serviços de pay-per-view dos canais por assinatura.  

Por outro lado, as novas possibilidades de consumo televisivo tornaram a TV ainda 

mais presente no dia a dia, e os produtos e signos televisivos de maior sucesso passaram a ser 

exportados para outras modalidades de mídia. É o chamado fenômeno da “transposição mi-

diática” (SCOLARI, 2009, p. 190), termo que se utiliza quando determinado enredo originari-

amente produzido para a TV ganha versões em outras mídias, como graphic novels, anima-

ções digitais, história em quadrinhos, episódios para celular.  
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Um exemplo importante de produto transmidiático é o seriado norte-americano 24 ho-

ras, produzido nos Estados Unidos a partir de 2001 e exibido em vários países, inclusive no 

Brasil. O seriado teve seis temporadas de televisão e deu origem aos seguintes subprodutos: 

24 Conspiracy (serie de vídeos de um minuto para celulares), The Rockie (para a web, com 

episódios de três a cinco minutos); 24 Day Zero (animação para a web); 24 Day 6 Debrief 

(episódios de dois minutos para a web); coleções de DVD de cada temporada; cinco revistas 

em quadrinhos; quatro videogames; onze livros, além de guias oficiais e não oficiais com o 

ma king off e outras curiosidades sobre as produções. O programa gerou também jogos de 

baralho, músicas e um sem-número de páginas e blogs da web criadas por fãs (SCOLARI, 

2009, p. 174-98). 

O desenvolvimento tecnológico e a rápida assimilação dos novos aparatos pela socie-

dade dificultam a construção de uma taxonomia consensual que considere a diversidade de 

mídias, plataformas e linguagens. Importante, assim, que se expliquem os sentidos com que 

alguns termos são tratados neste estudo.  

Os programas que discutimos são aqueles que seguem modelos tradicionais, produzi-

dos e difundidos originariamente pela TV aberta, desde a década de 1950 ou 1960, e depois 

transmitidos também pelos canais pagos. Alguns exemplos são os dramas e comédias ficcio-

nais, seriados, shows de variedades, atrações de auditório, telejornais e filmes. E a audiência 

de que tratamos é aquela encontrada no ambiente dos lares, na frente dos aparelhos de televi-

são de formato tradicional e que agora consome conteúdos também em computadores e outros 

aparatos. Dessa forma, quando se fala de consumo televisivo, refere-se ao ato de ver progra-

mas de TV que seguem formatos tradicionais – e que são utilizados por praticamente todas as 

emissoras abertas ou pagas, mas que diferem, por exemplo, de conteúdos audiovisuais ofere-

cidos em sites como YouTube, ou de produções destinadas a fins específicos e a públicos res-

tritos de escolas, empresas e outras organizações. 

  Este estudo não tem como objetivo discutir com profundidade as novidades tecnológi-

cas. Há muitos trabalhos publicados sobre as tendências que se vislumbram. Nossa proposta é 

investigar o status quo de uma linguagem (televisiva) e de um contexto de audiência configu-

rados nos últimos cinquenta ou sessenta anos e poder, possivelmente, oferecer uma contribui-

ção para interpretar a evolução rápida que se verifica dos dois objetos. Uma evolução que 

reflete mudanças na mídia, na maneira como se consome mídia e, em última análise, na soci-

edade como um todo. Por isso, nos limitamos a registrar fenômenos que vêm modificando o 

setor e estão mais ou menos consolidados. Uma abordagem mais ampla, sobre as múltiplas 

possibilidades futuras dos avanços tecnológicos, fugiria da proposta. O que se pretende é situ-
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ar a discussão considerando duas perspectivas, a do consumo de comunicação em larga escala 

(ou “consumo de massa”) e a da oferta de mídia em caráter industrial.  

  O objetivo deste capítulo é avaliar a importância de grandes comunicadores institucio-

nalizados no contexto atual no que diz respeito ao consumo de conteúdos pela audiência. Para 

medir a importância dos atos de comunicação, utilizamos como parâmetro o número de espec-

tadores e o tempo de atenção dispensado por eles aos principais meios e veículos. Os canais 

de TV aberta, foco deste trabalho, disputam a atenção do público entre si, com as emissoras 

pagas e com todas as outras mídias. O modelo de TV de massa que os levou à liderança e ao 

agigantamento de algumas corporações de mídia está supostamente ameaçado pelas novas 

mídias, pela proliferação de veículos e pela consequente fragmentação da audiência, como 

observado na introdução deste trabalho. A dimensão de tal ameaça será analisada a seguir, e 

as estratégias de resistência utilizadas pelas emissoras para evitar a evasão do público serão 

discutidas nos próximos capítulos.  

 
 

1.3 Guerra da Audiência 
 

 

 “Vem aí mais um campeão de audiência”. O slogan, que a Rede Globo de Televisão 

utilizou na programação durante a década de 1970 para anunciar a próxima atração, ficou 

marcado na memória dos brasileiros. Já no final da década de 1990, o Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBT), um dos principais concorrentes, lançou a seguinte chamada publicitária: 

“Sabe por que a Globo parou de dizer „Vem aí um campeão de audiência‟ antes de cada pro-

grama? Porque não é mais verdade.” A observação desse episódio na chamada “guerra da 

audiência” abre um artigo em que a pesquisadora Cacilda M. Rego (2004) relata os baques 

sucessivos nos índices de público que a Rede Globo sofreu nos anos 1990. Analisar o com-

portamento desses índices nas últimas décadas é fundamental para entender como atuam hoje 

as emissoras na definição de programas e conteúdos. Antes de mirar na evolução dos núme-

ros, porém, cabe discutir a importância deles no mercado televisivo e explicar as metodologi-

as utilizadas na medição de audiência. 

Fuenzalida (2002) afirma que um enfoque integral e mais sistemático da relação entre 

TV e audiência deve começar enunciando três macroatores, o público telespectador, as de-

mandas sociais e a empresa televisiva – este último representado não só pelas corporações 

privadas, mas também por organizações públicas que operam emissoras. 
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A programação que chega à audiência, por esse enfoque, é resultado do jogo de inte-

resses e de poder entre as três partes. Da parte do telespectador, o que conta são as preferên-

cias e gratificações que busca ao sentar-se diante da TV no conforto do lar, lugar onde ocorre 

a recepção na maioria das vezes. O ator social exerce a demanda pelo que Fuenzalida chama 

de um “dever ser”, um papel que se espera das organizações televisivas e que leva em conta 

responsabilidades sociais. 

Ele inclui também como característica desse ator social uma virtual expectativa por 

parte da audiência por um conteúdo que atenda às necessidades informativas, culturais e edu-

cacionais dos cidadãos. 

 Já o ator empresarial (ou organizacional) detém o controle das operações e se conduz 

conforme as pressões dos outros dois atores e de acordo com as próprias necessidades de sus-

tentabilidade ou lucro. 

Nesse sentido, além de possuir capacidade administrativa, a organização deve ser hábil 

em “contatar a audiência para produzir e pôr na tela programas atraentes e economicamente 

sustentáveis e assim constituir-se em um ator importante no espaço cultural público” (FUEN-

ZALIDA, 2002, p. 18). 

A sustentabilidade econômica no caso da TV aberta de caráter privado vem principal-

mente das verbas publicitárias. A TV brasileira nasceu e se desenvolveu baseada em um mo-

delo privado, a partir de concessões públicas a empresas de comunicação. 

Desde a instalação do primeiro canal no país, em 1950, as emissoras são custeadas 

principalmente por verbas publicitárias. A publicidade garante 89% da receita das emissoras 

comerciais. O restante vem da venda de programas, venda de horários e contribuições diver-

sas (SLAVIERO, 2009).  

O montante de receitas publicitárias que uma emissora ou uma rede conseguem captar 

dos anunciantes tende a ser diretamente proporcional ao número de telespectadores atingidos 

e ao tempo que o público passa vendo os programas (e os comerciais inseridos durante as 

transmissões). 

 A regra é simples: quanto maior a audiência de um programa, mais valorizado será o 

tempo da publicidade veiculada na transmissão (ATKINS, 2004). 

As agências de publicidade escolhem também emissoras e programas pelo perfil dos 

telespectadores que atingem, a fim de fazer veiculações direcionadas ao público-alvo. Mesmo 

nessa situação, importa o que em publicidade se chama de alcance, que é o número de consu-

midores atingidos dentro do segmento-alvo. 
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No caso da TV de massa, ou das transmissões de massa – programas dirigidos a teles-

pectadores de diferentes classes sociais e idades – que predominam no horário mais concorri-

do da TV aberta, das 18h às 24h –, o parâmetro para os anunciantes é simplesmente o volume 

de pessoas sintonizadas. 

Por essa razão, o grande diferencial das emissoras na hora de vender espaços comerci-

ais às agências e anunciantes são os índices de audiência. Quanto mais elevados, melhores 

serão os negócios publicitários. 

 

 

1.3.1 Medição de Audiência no Brasil 

 

 

A medição dos públicos dos programas e emissoras tornou-se parte fundamental para o 

negócio da televisão. Com os índices de audiência em mãos, as emissoras definem as atrações 

e conteúdos com potencial de atrair mais telespectadores e negociam os espaços publicitários 

com agências e anunciantes. A necessidade de pesquisas confiáveis e detalhadas estimulou o 

desenvolvimento de métodos e tecnologias de apuração de dados. O Ibope é a principal em-

presa de pesquisas na área da televisão no país, cujos levantamentos são utilizados por prati-

camente todas as emissoras importantes, mercado publicitário, instituições de ensino e pesqui-

sa científica, entre outros.  

A empresa trabalha em várias áreas, mas ganhou visibilidade pelas pesquisas de mídia. 

Graças a sua atuação, o Brasil está entre os países que possuem as mais avançadas medições 

de audiência de TV. A empresa faz levantamentos sobre a televisão desde a década de 1950. 

A metodologia de visitas pessoais a domicílios, utilizada no início, foi sendo desenvolvida aos 

poucos até chegar ao sistema atual, que emprega os chamados peoplemeters. São equipamen-

tos que registram canais e horários sintonizados e que são instalados em televisores de resi-

dências escolhidas de acordo com critérios socioeconômicos representativos (IBOPE, 2010). 

Nem todas as regiões do país estão incluídas nas medições do Ibope. Fazem parte da 

amostra que o instituto denomina “regular” municípios localizados em treze áreas metropoli-

tanas mais densamente habitadas e que têm como base as seguintes cidades: São Paulo, Rio 

de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Recife, Distrito Federal, Forta-

leza, Florianópolis, Vitória, Campinas e Goiânia. A região de Campinas, no Estado de São 

Paulo, é a única cujo município-sede não é uma capital de Estado. Nessas treze praças, a me-
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dição é feita com peoplemeters, que registram a sintonia domiciliar e individual por canais 

minuto a minuto.  

Os equipamentos têm botões numerados que possibilitam registrar quantas pessoas ve-

em TV em cada horário. Cada botão corresponde a um morador, e deve ser acionado enquanto 

aquele telespectador estiver vendo televisão. Assim é possível computar, além da emissora 

sintonizada no televisor (audiência domiciliar) em cada horário, quantas pessoas estão vendo 

o programa (audiência individual).  

Os dados desse conjunto de regiões compõem o Painel Nacional de Televisão (PNT), 

registro que o instituto e as emissoras consideram representativo do comportamento da audi-

ência nacional. Em quatro regiões metropolitanas – Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, 

Grande Belo Horizonte e Porto Alegre –, a medição é feita em tempo real, isto é, a cada minu-

to os dados são computados e distribuídos aos assinantes dos serviços de pesquisa. Assim, as 

emissoras recebem, por rádio ou celular, minuto a minuto, a audiência da atração que está 

sendo exibida. O Brasil é um dos poucos países do mundo que dispõem desse imediatismo 

nas pesquisas. O sistema possibilita que os produtores, abastecidos com informações sobre os 

índices de audiência que estão sendo aferidos, mudem quadros e assuntos dos programas ao 

vivo enquanto eles ainda estão no ar. Nas outras regiões do país é feita a coleta overnight, que 

computa os resultados das 24 horas de um dia e distribui as informações na manhã seguinte. 

É importante explicar alguns termos básicos sobre medição de audiência utilizados i-

númeras vezes neste trabalho. Algumas expressões costumam gerar confusão no mercado e 

ser indevidamente mencionadas na imprensa. Para maior clareza, apresentamos no quadro 

abaixo as definições fornecidas pelo próprio Ibope (2010) com algumas informações com-

plementares, como os termos correspondentes em inglês que são utilizados internacionalmen-

te pelos profissionais e estudiosos do meio (Quadro 1). 
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Índice de audiência (%) -  

Rating (em inglês) 

Porcentagem do total de indivíduos ou de domicílios que assistiram a um canal 

de televisão em determinado período de tempo. O índice de audiência pode ser 

expresso em: Audiência domiciliar e Audiência individual 

Índice de Audiência (000)  Número absoluto de indivíduos ou domicílios (expressos em mil) que 

assistiram a determinado canal de televisão em determinado momento 

Audiência domiciliar 

Rating domiciliar 

Porcentagem sobre o total de domicílios que assistiram à televisão em 

determinado período de tempo 

Audiência individual  
Individual rating (em inglês) 

Porcentagem de indivíduos que assistiram à televisão em determinando período 

de tempo 

Total ligados  
Rating 

Porcentagem de indivíduos ou domicílios cujos televisores estão ligados num 

determinado momento sem identificação da emissora 

Total Ligados Especial Audiência de todas as emissoras de TV excluindo índices coletados para VCR 

(videocassetes), videogame, DVD, internet, circuito interno e canais de áudio. 
Com TLE é possível calcular o share das emissoras com base na audiência 

“pura” de televisão  

Participação na audiência 

Share (em inglês) 

Participação de uma emissora ou de um programa no total de televisores liga-

dos  

Ponto de audiência Um ponto de audiência equivale a 1% do universo pesquisado 

Alcance É o percentual de indivíduos de um target que assistiram por pelo menos um 

minuto a um determinado programa ou faixa horária 

Quadro 1. Principais indicadores utilizados na medição de audiência  

Fonte: Ibope (2010) 

 

O indicador que serve como referência principal para as emissoras e para o mercado 

publicitário é o de audiência domiciliar. A audiência individual também é importante para 

muitas análises e decisões, mas é um índice menos preciso, pois depende da disciplina dos 

moradores dos domicílios da amostra. 

 Para que haja um registro exato das pessoas que estão assistindo a um programa, cada 

telespectador precisa acionar o respectivo botão no peoplemeter ao entrar ou sair do cômodo 

onde está o aparelho de TV ligado com o medidor, o que é impossível de ser controlado 

(IBOPE, 2010). 

 

A audiência domiciliar reflete o comportamento do domicílio. Por exemplo, 

imagine uma família composta por uma mulher, um homem e duas crianças. 

Independentemente de quem assistiu à TV, a audiência proveniente de qual-

quer aparelho será contabilizada como reflexo do comportamento do domicí-

lio. Essa informação tornou-se referência no mercado publicitário brasileiro, 

pois aponta a quantidade de famílias expostas à TV (IBOPE, 2010, p. 10). 

 

A maior parte dos dados deste trabalho se refere a índices de rating domiciliar (per-

centual de residências sintonizadas em um programa em relação ao total de moradias com 
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televisor) e share domiciliar (percentual de televisores sintonizados em um programa em 

relação ao total de televisores ligados naquele momento). 

 

 

1.4 Liderança na Publicidade 
 

 

A TV aberta no Brasil deixa bem para trás todos os outros meios em vários indicadores 

– tempo de consumo, alcance, investimento publicitário, credibilidade. A Tabela 3 mostra a 

penetração dos meios de massa no Brasil, revelando a habitualidade de consumo e a evolução 

na década.  Os meios impressos perderam participação no período, principalmente as revistas; 

a TV aberta se manteve praticamente estável e a TV por assinatura e a internet apresentaram 

crescimento expressivo. Mesmo assim, os números indicam que o hábito de assistir à TV faz 

parte da rotina diária da grande maioria das pessoas (83%), enquanto as outras mídias têm 

penetração bem menor, tanto no número de pessoas que alcançam como na frequência de uti-

lização.  Em termos de faturamento com a venda de inserções publicitárias, os resultados da 

TV aberta são maiores que o de todas as outras mídias somadas. Essa posição foi atingida 

depois de um período de quase vinte anos de amadurecimento do setor e se mantém desde 

então com folga cada vez maior.  Nas duas décadas iniciais, o meio teve dificuldade para se 

estruturar As primeiras emissoras tinham cobertura limitada. Atuavam de forma isolada e 

transmitiam apenas regionalmente, com sinais de curto alcance.  

Além disso, o número de residências com receptores era pequeno. À medida que mais 

pessoas passaram a assistir à televisão, essa mídia foi se tornando a preferida para ações pu-

blicitárias, principalmente pelas grandes indústrias que produzem bens para o consumidor 

final e pelo comércio varejista. Logo começaram a surgir as redes, e nos anos 1970 já existi-

am cadeias com cobertura nacional (RÊGO, 2004). Como o número de canais outorgados a 

um mesmo grupo proprietário foi sempre limitado por lei para evitar o monopólio midiático 

(dez emissoras de TV, duas por unidade da federação), as grandes redes nacionais cresceram 

pelo processo de afiliação. Emissoras menores espalhadas por todo o território nacional foram 

se associando aos canais mais importantes, sediados nas cidades de São Paulo e Rio de Janei-

ro. O processo deu origem à formação de sólidos conglomerados. 

Em geral, as empresas proprietárias das emissoras chamadas cabeças de rede têm forte 

controle sobre os modelos de gestão e operação das afiliadas. Elas são responsáveis por quase 

toda a programação e deixam aos canais associados pouco tempo e espaço para atrações regi-
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onais (MORAES, 2009). Grande parte das veiculações publicitárias é feita em cadeia nacio-

nal, o que atrai altos investimentos de anunciantes e representa elevado faturamento para as 

afiliadas e para as redes como um todo. E, dado ao alcance das emissoras em suas respectivas 

áreas de cobertura, mesmo a publicidade regional traz receitas importantes para as emissoras. 

Do total de R$ 22,273 bilhões investidos no país nas principais mídias publicitárias em 

2009, 60,9% foram aplicados nas redes de TV aberta. Os jornais aparecem em segundo lugar 

com apenas 14,1%, as revistas em terceiro, com 7,7%, e as emissoras de rádio com 4,4% 

(PROJETO INTERMEIOS, 2009). Em 2001, a participação do meio TV aberta era de 57,3%. 

Nos anos seguintes continuou próxima desse patamar, com pequenas variações. De 2008 para 

2009, subiu pouco mais de 2 pontos. A mesma pesquisa aponta, porém, aumento despropor-

cional dos valores investidos. O bolo publicitário total cresceu de R$ 9,23 bilhões em 2001 

para R$ 22,27 bilhões em 2009. A parcela da TV aberta subiu de R$ 5,34 bilhões para 13,56 

bilhões. O crescimento em 2009 em relação ao ano anterior foi de 7,6%.  

Há dois aspectos relevantes a serem observados nesses números. A mesma pesquisa 

indica que duas das mídias mais populares entre aquelas alavancadas com o desenvolvimento 

tecnológico dos últimos vinte anos, a internet e a TV por assinatura, vêm crescendo em parti-

cipação nas receitas publicitárias, mas estão muito atrás da TV aberta e mesmo dos outros 

meios de massa. Em 2009, a internet recebeu 4,3% dos investimentos, e a TV paga, 3,7%. A 

internet, que havia sido lançada no Brasil há cerca de cinco anos, nem figura nas pesquisas de 

2001. A TV por assinatura tinha na época fatia de 1,5%. 

Outro aspecto é a queda de participação de duas mídias tradicionais – os jornais perde-

ram 7,2% desde o início da década, e as revistas, 2,8%. A TV aberta, como se verifica, conti-

nua liderando de longe o setor e não cedeu espaço para outras mídias. Em valores absolutos, 

seu faturamento cresceu mais de 150% nos oito anos do período comparado. As três redes que 

lideram a audiência ficaram com 92,3% das verbas da televisão em 2009. À Globo coube a 

maior fatia, 73,5%; à Record, 10,1%; e ao SBT, 8,7%. De todo o gasto com mídia publicitária 

feito no país, quase 32% ficam com a Rede Globo, o que equivale a cerca de R$ 7 bilhões 

(INTER-MEIOS, 2009). A seguir (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3 e Gráfico 1), relação de mí-

dias pesquisadas, valores recebidos, percentual de expansão ou retração na receita de cada 

uma e os índices de penetração dos meios. 
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Tabela 1. Participação das redes nas receitas publicitárias da TV aberta em porcentagem (2009) 

Globo Record SBT Outras Total 

73,5 10,1 8,7 7,7 100 

 

Fonte: INTER-MEIOS (2009) 

 

Tabela 2. Faturamento publicitário no Brasil (em milhões de reais) nas principais mídias (2009) 

 

Mídia  2008 Partic. % 2009 partic. % Variação % 

TV aberta 12.605 58, 8 13.569 60,9 7,6 

TV por assinatura 803 3,7 823 3,7 2,5 

Jornal 3.412 15,9 3.135 14,1 - 8,1 

Revista 1.825 8,5 1.712 7,7 - 6,2 

Rádio 902 4,2 987 4,4 9,4 

internet 759 3,5 950 4,3 25,2 

Exterior 587 2,7 659 3, 0 12,3 

Guias e listas 443 2,1 356 1,6 - 19,7 

Cinema 88 0,4 82 0,4 - 7,6 

Total 21.424 100 22.273 100 4, 0 

 

Fonte: INTER-MEIOS (2009) 

Tabela 3. Evolução da penetração dos meios de massa no Brasil (%) 

Meio 2000 2009 Hábito/Frequência 

TV Aberta 81 83 Assistiu ontem 

internet 12 41 Acessou pelo menos uma vez nos últimos sete dias 

Jornal 52 47 Leu uma vez nos últimos sete dias 

Rádio 57 43 Ouviu ontem 

Revista 59 39 Leu a última edição de qualquer título 

TV por assinatura* 8 15 Assistiu ontem 

 

Fonte: MÍDIA DADOS (2010) 

Pesquisa Ipsos: Estudos Marplan – nove mercados – população 

 

Gráfico 1. Investimento publicitário em TV aberta de 2001 a 2009 (em milhões de reais) 

Fonte: INTER-MEIOS (2009) 
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Evidentemente, o sucesso comercial das principais emissoras abertas se deve, sobretu-

do, à grande quantidade de consumidores que atingem com as mensagens publicitárias. O alto 

faturamento das redes na venda de horários comerciais acaba retroalimentando o ciclo que 

garante altos índices de audiência, permitindo que os grandes grupos midiáticos aos quais 

pertencem os canais possam investir verbas substanciais na produção da programação, em 

marketing e nas suas estruturas como um todo. 

 

   

1.5 Líderes Históricas 
 

 

As três redes de TV que lideram o ranking de audiência e de investimentos publicitá-

rios no Brasil são controladas por conglomerados de mídia consolidados há décadas e com 

cobertura em todo o país. A Rede Globo, o mais forte desses grupos, faz parte de um conglo-

merado que reúne 340 veículos, entre emissoras de TV e rádio, jornais, revistas e portais de 

internet. O SBT, 195; e a ascendente Rede Record, 142. Um quarto grupo, a Rede Bandeiran-

tes (Band), menos expressivo em termos de audiência televisiva, mas importante pelo número 

e cobertura dos veículos, reúne 166. A Globo mantém a rede nacional de TV com 122 emisso-

ras, o SBT com 58, a Record com 46 e a Band com 39 (GÖRGEN, 2010). 

As três primeiras detêm cerca de 75% da audiência diária (ALMANAQUE IBOPE, 

2010b), com a Globo liderando há quase quarenta anos e apresentando índices médios de sha-

re acima de 50% (BORRELLI; PRIOLLI, 2000, p. 19 e 109).  

A primeira emissora de televisão brasileira foi criada em 1950 por um poderoso grupo 

de mídia, os Diários Associados, do empresário Assis Chateaubriand. A atual configuração 

das redes começou a surgir na década de 1960. Duas características básicas distinguem o sis-

tema da televisão no Brasil desde aquela época. Ele sempre recebeu suporte de recursos pú-

blicos e foi formado por meio da afiliação de grupos regionais privados aos conglomerados 

nacionais (GÖRGEN, 2010). Cerca de um terço das prefeituras municipais e várias empresas 

públicas estaduais financiam a distribuição dos sinais das redes comerciais implantando e 

mantendo as estações retransmissoras. Assim, cada rede privada transmite por meio dos ca-

nais de propriedade do grupo controlador, das emissoras afiliadas pertencentes a empresas 

regionais e das retransmissoras/repetidoras (que não podem gerar imagens, mas têm a função 

de amplificar os sinais e ampliar o alcance da programação gerada pelas redes). As afiliadas, 
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por sua vez, embora sejam geradoras, retransmitem a programação produzida pelas redes a 

maior parte do tempo, mantendo apenas alguns programas regionais, principalmente para 

cumprir as exigências mínimas da legislação. É comum também que um mesmo grupo regio-

nal seja proprietário de mais de uma emissora afiliada a uma rede, o que forma sub-redes para 

a transmissão dos poucos programas produzidos regionalmente.  

As emissoras locais de sinal aberto independentes são raras e têm pouca importância 

mesmo na área de cobertura. As empresas locais que conseguem concessões de canais são 

rapidamente integradas pelas grandes redes e, inclusive, recebem apoio e financiamento des-

tas para a instalação e operação das emissoras. (DE LUCA, 2010) 

Dessa forma, o que se define como um conglomerado é uma empresa proprietária das 

emissoras cabeças de rede e seus veículos de outras mídias (rádios, jornais, revistas) e mais os 

grupos regionais que possuem emissoras de TV afiliadas à rede e outros veículos. As retrans-

missoras são mantidas em grande parte pelos governos municipais. Embora constituídas de 

equipamentos relativamente simples e sem necessidade de operação humana, são parte impor-

tante do sistema. Elas permitem que uma rede com quarenta ou cinquenta emissoras geradoras 

afiliadas, por exemplo, leve o sinal a todo o Brasil, que é um país de grandes dimensões, o 

quinto maior do mundo em extensão territorial. De acordo com dados da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), existem 9.907 retransmissoras de televisão (RTV) em todo o pa-

ís. Além delas, há muitas repetidoras irregulares, instaladas por prefeituras de pequenos muni-

cípios nas décadas de 1960 e 1970. Técnicos do setor estimam que o número total de RTVs 

(legais e ilegais) deve chegar à casa dos 18.000.  São raros os casos de pequenas redes ou e-

missoras independentes que rivalizam na disputa de audiência, em qualquer horário, com a 

programação das três grandes redes. Considerando os grupos de emissoras que transmitem 

programações diferentes em tempo integral, cada um liderado por uma cabeça de rede, exis-

tem ao todo 34 redes de TV nacionais. 

A seguir, um resumo da estrutura e desempenho das três principais redes brasileiras.  

 

1.5.1 Globo  

 

De acordo com o Projeto Donos da Mídia (Görgen, 2010) – dedicado a estudar o con-

trole dos meios de comunicação no país e fonte dos dados mencionados a seguir, a Rede Glo-

bo de Televisão lidera o setor há décadas e chegou à marca de 122 emissoras em 2010. Criada 

nos anos 1960, se projetou rapidamente e desde então se mantém muito à frente das concor-
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rentes em vários aspectos. Tem a maior estrutura, maior número de emissoras afiliadas, capta 

o maior volume de publicidade e é líder de audiência em praticamente todos os horários. É 

controlada pelas Organizações Globo, grupo de empresas sediado no Rio de Janeiro de pro-

priedade da família Marinho. 

Dos 340 veículos de comunicação reunidos no conglomerado, 69 pertencem à família e 

os demais a 35 grupos regionais de mídia afiliados. 

Além das emissoras de TV aberta, há 33 jornais, 52 rádios AM, 76 rádios FM, onze 

ondas curtas, 27 revistas, dezessete canais pagos, nove operadoras de TV por assinatura, uma 

produtora de cinema e negócios editoriais. 

O sinal da rede aberta de televisão cobre quase a totalidade dos municípios do país 

(98,5%) com apoio de 3.305 estações retransmissoras. Os municípios que recebem os sinais 

de emissoras geradoras ou estações retransmissoras representam 91,6 %. Outros 6, 8% captam 

a imagem via satélite. Os sinais da rede cobrem mais de 55 milhões de domicílios, onde vive 

uma população superior a 183 milhões de pessoas. 

A Globo é famosa internacionalmente pela alta qualidade dos programas que produz, 

principalmente telenovelas e minisséries, já exportadas para mais de 100 países. O Ibope di-

vulga semanalmente o ranking das atrações mais vistas nas redes nacionais. Na semana de 26 

de outubro a 1º de novembro de 2009, por exemplo, os cinco programas de maior audiência 

da TV brasileira foram exibidos pela Globo e atingiram entre 31% e 36% de rating (percentu-

al de aparelhos sintonizados no canal). 

Em termos de share (Tabela 4), esses índices representam mais de 50%, ou quase isso, 

conforme o dia de exibição. Os líderes foram duas novelas produzidas pela emissora e exibi-

das diariamente (Viver a Vida e Caras e Bocas), seguidas pelo telejornal diário do horário 

nobre (Jornal Nacional), uma partida de futebol e um programa humorístico. 

Entre os programas das redes concorrentes exibidos na mesma semana, o de maior au-

diência obteve apenas 12% de rating (Pegadinhas Picantes MAD, do SBT) (ALMANAQUE 

IBOPE, 2010c). 
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Tabela 4. Distribuição da cobertura nacional da Rede Globo 

  Mun. População domicílios com tv Telespect. Potenciais 

122 emissoras 5.101 189.213.544 54.661.895 180.930.830 

% Brasil 91,66 98,14 98,59 98,48 

Sinal Satélite 383 2.584.031 573.529 2.028.307 

% Brasil 6, 88 1,34 1, 03 1,10 

Total Globo 5.484 191.797.575 55.235.424 182.959.137 

% Brasil 98,54 99,48 99,62 99,59 

Não Cobertos 81 1.003.589 210.638 762.287 

% Brasil 1,46 0,52 0,38 0,41 

Total Brasil 5.565 192.801.164 55.446.062 183.721.424 

 

Fonte: Rede Globo de Televisão (abril 2010) 

 

 

1.5.2 SBT 

 

Durante pelo menos duas décadas, desde que foi implantado, em 1981, o Sistema Bra-

sileiro de Televisão (SBT) ocupou a posição de segunda rede mais importante do país, atrás 

da Globo. Recentemente, passou a dividir o posto com a Record, e viveu em 2009 uma tem-

porada ruim, com queda de audiência em vários horários. O conglomerado é controlado pelo 

empresário e apresentador Silvio Santos. Tem sede em São Paulo. 

A rede surgiu quando Silvio Santos assumiu o espólio da extinta TV Tupi, proprietária 

do primeiro canal de televisão do país. Com 37 grupos afiliados, o SBT controla direta e indi-

retamente 195 veículos. Cinquenta e oito emissoras compõem a rede, sendo dez de proprieda-

de do grupo principal e 48 afiliadas. A distribuição de sinais para todo o país é feita por meio 

de 1.441 retransmissoras. Seu braço forte são os programas de auditório, os games shows e 

humorísticos populares. 

1.5.3 Record 

 

Segmento evangélico mais forte do país, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) 

controla a Record, rede que nos últimos dois anos se tem mantido, na maior parte do tempo, 

como vice-líder de audiência. A rede surgiu em 1953 e chegou a ser a mais importante na 

década de 1960. No final do período, perdeu o posto para a Rede Globo. 

Nos anos 1990 foi adquirida pela IURD e começou a reformular a programação a par-

tir de investimentos feitos pelo grupo religioso. É a terceira maior rede em número de afilia-
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dos, com trinta grupos e 142 veículos integrados ao conglomerado. Na rede de TV, são 46 

emissoras, dezoito próprias e 28 afiliadas. 

A Record cresceu muito nos últimos anos graças à expansão da cobertura e ao investi-

mento feito na produção de novelas, reality shows e jornalismo e na compra de filmes e séries 

estrangeiras. A programação diurna e noturna é variada. Já os horários da madrugada são o-

cupados por programas religiosos. O sinal é distribuído por 870 repetidoras espalhadas por 

todo o país. 

O Quadro 2 mostra os principais conglomerados de mídia televisiva brasileiros. 

  

Rede Emissoras de TV Total de Veículos * 

Globo 122 357 

SBT 101 195 

Record 73 142 

 

Quadro 2. Principais conglomerados de mídia brasileiros – veículos próprios e de grupos afiliados 

Fonte: Mídia Dados 2010. *Soma das emissoras de TV e outros veículos dos grupos de mídia afiliados 

às grandes redes (fonte: Projeto Donos da Mídia) 

 

 

 

1.6 Fragmentação e Resistência 
 

 

Especula-se muito sobre o encolhimento dos grandes veículos de massa com a perda 

de mercado para os novos meios digitais. Há também muitas notícias, análises profissionais e 

trabalhos científicos dando conta da fragmentação do público da TV, com registros de que as 

principais redes vêm perdendo pontos de audiência há duas décadas e dificilmente poderão 

recuperar as grandes plateias dos anos 1970 e 1980. Vejamos alguns números comparativos 

que indicam essa evolução e as tendências que se afiguram. Além de dados gerais, citamos 

alguns exemplos específicos sobre a audiência da Rede Globo, registros representativos da 

força do meio no país, pois, além de ser o conglomerado de mídia mais importante, o canal 

nacional da rede concentra há décadas cerca de metade do tempo de sintonia do público teles-

pectador. 

O fim da era das grandes concentrações de público em poucas emissoras dava os pri-

meiros sinais há cerca de vinte anos. No início da década de 1990, a perda de telespectadores, 

decorrente da fragmentação das audiências, chegou a assustar os executivos das grandes redes 
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de TV. O fenômeno foi mundial naquele período. Dizard Jr. (1997) registra que, nos Estados 

Unidos, o impacto desse declínio foi sentido em julho de 1995, quando as três grandes redes 

norte-americanas, NBC, CBS e ABC, pela primeira vez desde que começaram a bater recor-

des de público tiveram audiência combinada menor do que 50% no horário nobre. A queda foi 

um golpe para as empresas, que, alguns anos antes, costumavam registrar índices de 90% a 

cada noite. A concorrência dos computadores e principalmente da internet – cujo uso começa-

ra a popularizar-se apenas três anos antes, com o surgimento de softwares de interface gráfica 

e muito mais “amigáveis” – era então responsabilizada pelo declínio da audiência das TVs. 

No Brasil, o impacto foi sentido apenas pela Rede Globo. Daniel Filho (2001, p. 340) 

diz que sempre houve muita competição na TV, mas a característica marcante foi haver uma 

grande emissora sempre em vantagem sobre as demais, praticamente monopolizando a audi-

ência. Segundo Esther Hamburger (1998), o público das novelas das faixas das 19 horas e das 

20 horas caiu aproximadamente 11 pontos em média entre 1990 e 1993. Entre 1989 e 1997, o 

índice de rating da novela das Sete (19 horas) em São Paulo baixou de 60% para 35%. O 

drama da faixa das 20 horas despencou em 1991 (46%), subiu um pouco nos dois anos se-

guintes, mas voltou a cair em seguida. Os índices eram de 63% em 1989 e de 50% em 1994. 

O principal noticiário da Globo, o Jornal Nacional, que durante mais de duas décadas 

foi o programa de maior estabilidade e sempre um dos primeiros em audiência, baixou os ín-

dices de 60 para 35 pontos entre 1989 e 1996 (BORELLI, 2000, p. 35). O share nacional da 

Rede Globo no horário das 7h às 24h caiu de 68% em 1993 para 57% em 1998. 

Com a diminuição do público telespectador, também caiu, a partir dos anos 1990, a 

participação no bolo publicitário. Em 1981, a Globo chegou a receber 75% de todo o investi-

mento em TV. Em 1998, sua participação foi de 43%. (BORELLI, 2000, p. 208). Nos anos 

2000, a emissora recuperou quase toda a participação percentual no montante de verbas publi-

citárias aplicadas em televisão (73,5% em 2009, como visto anteriormente), mas não os pon-

tos perdidos na audiência, com algumas exceções.  

A queda de público das grandes redes e do tempo dedicado à TV, em geral, na década 

de 1990, parecia indicar um processo de declínio para o meio em âmbito mundial. No ano de 

1997, o instituto EurodataTV detectou, pela primeira vez, diminuição de 1,5 minuto no tempo 

médio de consumo de TV em 45 países comparado ao ano anterior (BORELLI; PRIOLLI, 

2000, p. 144). 

A diferença era pequena, mas, considerando que a diminuição foi generalizada e que 

outros fatores estavam transformando o panorama midiático (como a emergência da internet e 
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a aceleração no ritmo de vida urbano), o instituto avaliou a queda como uma tendência a se 

acentuar. 

Segundo Borelli e Priolli (2000, p. 145), diante dos avanços da tecnologia e da evasão 

de público, percebia-se um movimento nas grandes redes para transformá-las em instituições 

mais versáteis. Essa parecia ser, no médio prazo, a salvação para o setor. A ideia era oferecer, 

pelo sistema de televisão, serviços similares àqueles disponibilizados na internet:  

O conceito de TV interativa está revolucionando as telecomunicações nesta 

virada do século. Esse processo, que amplia o uso do meio TV, pode, em 

uma de suas vertentes, transformar o aparelho de TV num terminal de servi-

ços, em que será possível fazer operações bancárias, reservas de voos, acesso 

à internet etc. 

O mercado e a tecnologia, mais de dez anos depois, não avançaram nesse sentido. A 

interatividade proporcionada pelas emissoras abertas ou pagas não oferece serviços extras. A 

televisão adotou, sim, processos de intersecção com outras mídias, mas apenas em torno da 

programação e do conteúdo exibidos pelos canais. 

 A tecnologia desenvolvida para os sistemas de transmissão via cabo, satélite ou TV 

digital passou a oferecer notáveis possibilidades, inclusive aquelas previstas no final da déca-

da de 1990, mas a interatividade com o telespectador não o desvia dos conteúdos tradicionais. 

As facilidades que as emissoras efetivamente colocaram à disposição do público só se desti-

nam a incentivar o consumo dos próprios programas televisivos. Limitam-se, geralmente, à 

consulta da programação dos canais, à gravação de atrações pré-selecionadas pelo telespecta-

dor, à compra de programas especiais (pay-per-view e video-on-demand) e – únicas possibili-

dades fora do universo da TV – acesso a emissoras de rádio e canais só de músicas. 

 Já a TV aberta utiliza outras mídias para permitir a participação do telespectador no 

próprio ambiente televisivo, como o telefone fixo e celular e sites de internet. É o caso, entre 

outros, do que fazem os reality shows e os shows de variedades, que, por telefone ou via in-

ternet, recolhem votos dos telespectadores sobre jogos realizados dentro dos próprios progra-

mas. Outro exemplo são as transmissões esportivas, que debatem perguntas dos telespectado-

res ou recebem opiniões, via e-mail ou sites da internet, para serem discutidas no ar.  

 

1.6.1 Predomínio da Televisão  
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Nos anos 2000, o avanço tecnológico na área da comunicação ampliou ainda mais o 

leque de opções de mídia para os consumidores, com destaque para a expansão da internet. 

No entanto, apesar do crescimento acelerado do número de pessoas que acessam a rede mun-

dial de computadores e do aumento no uso médio individual dessa mídia, a TV continua sen-

do, de longe, o meio preferido, e o tempo que as pessoas dedicam a ela está aumentando.  

 No Brasil, particularmente, a concentração de audiência em poucas emissoras abertas 

continua grande. E há quase uma década a principal rede logrou reduzir o ritmo de declínio de 

público, que ocorreu nos anos 1990. 

Embora as pesquisas indiquem perda de telespectadores em algumas atrações tradicio-

nais, observa-se que, desde 2001, os índices médios diários de sintonia têm se mantido está-

veis ou, no máximo, sofreram quedas mínimas entre um ano e outro. Em alguns casos, a audi-

ência aumentou. De 2001 a 2009 o percentual médio de televisores ligados no período de 24 

horas, por exemplo, subiu quase três pontos. (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Evolução da audiência domiciliar (rating %) no Brasil – TV aberta  

 

Período/ano 2001 2002 20003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Noite 58, 82 58,63 58,58 59,34 60,69 60,29 57,60 58, 04 57,72 

Todo dia 31, 85 32, 81 32,95 33,22 34,33 34,40 33,58 34,14 34,63 

 
Fonte: Ibope (ALMANAQUE IBOPE, 2010b) – PNT (total de aparelhos ligados – médias anuais) 

Obs.: período noturno – 18h às 24h; todo dia: 6h00 às 05h59. 

 

Tabela 6. Comparativo de audiência mensal das redes (rating) em porcentagem 

 

Emissoras Maio 2004 Maio 2010 

Total de televisores ligados 33,4 34,43 

Globo 19,1 14, 82 

Record 2,4 5,98 

SBT 6,2 4,68 

Band 1,6 1, 86 

Rede TV 0, 8 0,93 

Outras   

 

Fonte: Ibope (ALMANAQUE IBOPE, 2010b) – PNT (total de aparelhos ligados – médias) 

Obs.: período – todo dia (6h00 a 05h59) 

 

Quanto ao tempo de consumo de TV, as projeções de um retrocesso continuado tam-

bém não se concretizaram. Ao contrário, como comprovam os números a seguir (Tabela 5), a 

cada ano vê-se mais televisão em praticamente todos os lugares do mundo onde os grandes 

institutos têm feito pesquisas. Nesse caso, são considerados os canais abertos, pagos e digitais.  

De uma maneira geral, o que se verifica globalmente é que a audiência está mais fragmentada 

do que no Brasil. Por outro lado, nos países do primeiro mundo, a distinção entre emissoras 
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abertas e pagas é mais tênue para o telespectador. Isso porque a maioria das residências conta 

sistemas de recepção via cabo ou satélite e, em muitos casos, com TV digital. Portanto, é im-

portante que se observe que os levantamentos internacionais que apresentamos aqui se refe-

rem ao hábito de assistir à televisão, não diferenciando o modo de transmissão de sinais. 

Pesquisas realizadas em mais de oitenta países mostram a hegemonia absoluta do meio 

quando se mede o consumo individual. Para interpretar corretamente os números, é preciso 

considerar que houve mudança nas formas de ver televisão e nos suportes de veiculação, mas 

que o ato de assistir a programas de TV ocupa cada vez mais o tempo das pessoas. 

Além das opções de canais regulares no televisor convencional, um número crescente 

de telespectadores tem assistido a programas em computadores, telefones celulares ou minite-

levisores móveis. 

A gravação de atrações para consumo posterior, seja por meio de arquivos baixados 

pela internet, seja em aparelhos acoplados a televisores, ficou também muito mais fácil com a 

popularização de tecnologias que disponibilizam tais recursos em sistemas digitais. 

Há ainda o consumo por meio de discos de DVDs alugados ou comprados, um hábito 

mais antigo, mas que se mantém vivo graças ao interesse pelos lançamentos quase simultâ-

neos de filmes exibidos nos cinemas e de coleções completas das séries televisivas de maior 

sucesso.  

As novidades tecnológicas deram mais conforto e interesse ao antigo hábito de assistir 

à TV, mas não alteraram, até agora, o tipo de entretenimento que o caracteriza nem a maneira 

como se estrutura o mercado e a indústria televisiva. Por isso, alguns dos principais institutos 

de pesquisa do mundo já incorporaram (ou tem planos de fazer isso) procedimentos para me-

dir a audiência de TV em múltiplas plataformas. 

O Nielsen, principal multinacional de pesquisas de audiência e presente em dezenas de 

países, já utiliza essa metodologia. Os levantamentos do Nielsen diferenciam as plataformas 

de recepção com os neologismos newteevee e oldteevee (“nova TV” e “velha TV”), identifi-

cando a recepção “clássica”, nos televisores tradicionais e em tempo real (TV aberta ou paga), 

daquela feita por meio das novas telas, o computador e o celular principalmente, ou de pro-

gramação pré-gravada pelos telespectadores por meio da internet ou em equipamentos de 

DVD e DVR (timeshift audience 
7
). 

                                                
7 Time shifted TV – expressão inglesa para definir o ato de assistir a programas que o telespectador grava em 

casa e vê no momento mais conveniente. DVD é o equipamento de reprodução mais popular e DVR, a versão 

digital que permite gravar programas. Nos Estados Unidos, país pioneiro na utilização dos DVRs, o equipamento 

mais conhecido é o TiVO, que permite a gravação automática dos programas em exibição e torna muito mais 

simples ao usuário programar gravações das atrações preferidas com até trinta dias de antecedência, inclusive 
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Nesse sentido, as pesquisas de audiência medem o consumo de programas de TV, e 

consideram as diferentes formas de sintonia ou acesso. 

Por essa ótica, o panorama de uma crise do meio é outro, e a televisão está longe de 

perder o lugar como mídia preferida. Paralelamente ao crescente uso dos novos meios para 

outros fins, a TV está ocupando mais tempo na vida da maioria das pessoas em âmbito mun-

dial. A audiência per capita nas três plataformas – TV convencional, pelo computador e pelo 

celular – nos Estados Unidos, por exemplo, vem subindo. 

Isto é, aumentou o tempo médio que cada cidadão passa diariamente diante de uma tela 

vendo programas de televisão. Na Espanha e no Brasil, considerando-se todas as horas do dia, 

mas apenas o público que vê TV da maneira convencional (em tempo real, no televisor de 

casa, canais abertos ou pagos), o consumo em número de minutos/dia também cresce ano a 

ano. E deverá aparecer ainda mais elevado quando as pesquisas passarem a computar regu-

larmente o tempo gasto pelos telespectadores em telas de TV não convencionais e a audiência 

de programas pré-gravados. 

Alguns dados relatados a seguir reiteram as afirmações acima. Primeiro, será apresen-

tado um quadro atual da audiência da TV nos cinco continentes. Em seguida, serão verifica-

dos números que indicam a resistência da TV aberta brasileira à tendência de fragmentação 

dos públicos. Com o objetivo de refletir um panorama atualizado do setor, procuramos traba-

lhar com as pesquisas de audiência mais recentes disponíveis no período de conclusão deste 

estudo. 

Assim, os principais resultados referem-se a médias obtidas no ano de 2009. Nos casos 

em que não havia ainda relatórios anuais desse período disponíveis, utilizamos medições de 

2008 ou 2007. Há ainda levantamentos parciais referentes a alguns períodos de 2010.  

Um estudo realizado pelo EurodataTV Worldwide (2010) revela que o consumo médio 

mundial de TV em 2009 foi de 3h12min por pessoa com mais de 4 anos, um recorde na histó-

ria. O crescimento foi de três minutos em relação a 2008 e de nove minutos no total dos últ i-

mos cinco anos. “As audiências nunca foram tão altas, e as novas tecnologias oferecem aos 

telespectadores novas possibilidades: eles estão agora assistindo mais e assistindo de maneira 

diferente”, afirma o presidente do instituto, Jacques Braun (EURODATATV, 2010). 

O levantamento reflete um universo de 3 bilhões de telespectadores e foi feito em 89 

países, com a participação de institutos de pesquisas locais. Em oito deles, já considera o tem-

                                                                                                                                                   
com registros sequenciais (das séries, por exemplo) sempre no mesmo dia e horário – 30% das residências norte-

americanas já possuem esse tipo de sistema (NIELSEN, 2010b). 
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po gasto com programas pré-gravados (time shifted) principalmente em equipamentos DVR 

digitais, uma novidade na medição de audiência. 

A pesquisa registra crescimento de consumo maior nos países que já incluem nos le-

vantamentos a medição de time shifted. É o caso da Alemanha, onde o tempo individual total 

foi de 212 minutos, cinco minutos a mais do que em 2008; e da Noruega, que apresentou uma 

elevação surpreendente de 29 minutos em dois anos, saltando de 145 minutos em 2007 a 174 

minutos em 2009 (quando a aferição somou o time shifted viewing).  

Na média dos quatro países europeus incluídos mais recentemente na pesquisa (Dina-

marca, Finlândia, Noruega e Alemanha), o aumento foi de 13 minutos/dia per capita, 7,3% do 

total do consumo total em relação ao ano anterior. 

Os valores não expressam ainda médias de consumo estáveis, pois muitas residências 

não dispõem de equipamentos tipo DVR, mas indicam que o tempo gasto com televisão cres-

ce quando as famílias assistem a programas pré-gravados. 

O relatório do EurodataTV destaca que, nos últimos anos, os povos da Europa do Nor-

te, que historicamente nunca foram grandes consumidores de TV, já começam a apresentar 

índices de audiência mais próximos dos países vizinhos. Ele atribui o crescimento geral ao 

interesse pelos conteúdos veiculados e aos avanços tecnológicos que permitem novas formas 

de ver TV. 

A tecnologia, segundo o documento, é um elemento central nos níveis de consumo, 

que estão se tornando e serão cada vez mais multiplataforma. A TV, a internet e os telefones 

celulares juntos expandem as possibilidades que os telespectadores têm de assistir aos pro-

gramas favoritos em qualquer lugar e com qualquer equipamento. Ainda com relação à tecno-

logia, o instituto destaca a migração para o sistema digital, que em vários países está incenti-

vando o consumo e fazendo crescer a venda de aparelhos de TV. 

O fenômeno foi mais perceptível no Reino Unido, onde a venda de televisores HD (al-

ta definição) saltou de 8 milhões para 10 milhões ao ano. Até 2015, cerca de quarenta países 

devem finalizar a transição do sistema analógico para o digital. 

Na apresentação do relatório da pesquisa Three Screen Report, o Nielsen, mais impor-

tante instituto de medição de audiência nos Estados Unidos e com atuação em vários países do 

mundo, confirma as conclusões do Eurodata TV: 

A audiência através de todas as plataformas continua a ser impulsionada em 

parte pela adoção de tecnologias que melhoram a experiência do telespecta-

dor, seja pela qualidade ou pela conveniência. A penetração da HDTV, D-
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VRs, banda larga [TVvia internet rápida] e celulares aumentou em duas ou 

três vezes durante os últimos dois anos (NIELSEN, 2010b). 

 

1.6.2 Destaques Mundiais 

 

Oito países concentram três quartos da audiência de televisão mundial. São nações po-

pulosas onde a maioria das pessoas tem o hábito de assistir à TV todos os dias e por mais de 

quatro horas, em média. O Brasil é um dos integrantes desse grupo. 

Existem 56,4 milhões de domicílios no país e estima-se que de 94% a 98% possuam 

aparelhos de televisão
8
. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), órgão responsável pelo censo oficial do governo federal, dos 186, 8 milhões de habi-

tantes computados em 2008, 97% (das pessoas com mais de quatro anos de idade) veem TV 

pelo menos uma vez por semana, e 88,6%, todos os dias. A televisão é a principal fonte de 

informação para 55,9% dos brasileiros, seguida pela internet (20,4%) e jornal impresso 

(10,5%) (IBGE, 2010). 

Desde a década de 1960, quando houve substancial aumento no número de aparelhos 

receptores, a televisão é uma mídia de grande sucesso no Brasil. Atualmente, o país exibe, 

possivelmente, o maior consumo de TV per capita do mundo. Não existem dados disponíveis 

sobre todos os territórios do planeta, mas o consumo brasileiro é o maior entre todos os países 

incluídos no estudo da EurodataTV (2010).  

Segundo o Ibope (ALMANAQUE IBOPE, 2010b), cada brasileiro gastou, em média, 

5h18min por dia assistindo à TV no ano de 2009, (incluindo canais abertos e pagos). Houve 

aumento de quase dez minutos em relação a 2008. São quase duas horas a mais do que a mé-

dia de consumo mundial e 1h48min acima da média dos vizinhos na América Latina.  

Em âmbito mundial, o segundo maior consumo em termos de horas diárias é o dos Es-

tados Unidos. Cada cidadão norte-americano assistiu a 151 horas de televisão por mês ao lon-

go do ano de 2009, revelam levantamentos do Instituto Nielsen (2010b) que consideraram as 

três plataformas – TV convencional, TV via internet e TV via celular. É o maior consumo 

individual na história dessa mídia nos Estados Unidos. Equivale a 4h57min por dia – 21 mi-

nutos menos do que no Brasil (a diferença pode ser maior porque a medição do Ibope não 

inclui o tempo com programas pré-gravados e assistidos via internet). 

                                                
8 O índice de 98% foi apurado pelo Ibope. A estimativa do IBGE é de 94, 8%, mas, como foi feita em 2008, a 

partir de projeções baseadas no Censo do ano 2000, pode estar defasada. 
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Mesmo considerando apenas a audiência da TV aberta e paga no televisor convencio-

nal, registra-se aumento de consumo no Brasil desde o início da década. Em 2001, a média de 

aparelhos ligados durante todo o dia foi de 31, 85%, contra 34% em 2009, recorde do período. 

No horário noturno, houve queda de 1,1% nos nove anos computados, de 58, 82% em 2001 

para 57,72% em 2009. A diferença em termos percentuais é pouco significativa, já que está 

dentro das oscilações de até dois pontos para cima ou para baixo previstas como margem de 

erro para esse tipo de pesquisa. A mudança da metodologia do levantamento pode também ter 

provocado ligeira distorção na comparação dos resultados. É que o universo pesquisado pelo 

Ibope foi ampliado em função do próprio crescimento da população brasileira, de aproxima-

damente 9% no período. Em 2001, cada ponto percentual equivalia a cerca de 40 mil domicí-

lios sintonizados, enquanto em 2009 cada ponto representava 55 mil. Em termos absolutos, 

aumentou o número de pessoas vendo TV (UOL NOTÍCIAS, 03 maio 2010).  

Com a inclusão do consumo por celular, no computador e em time shifted, o cálculo do 

número de telespectadores sintonizados em algum programa ou atração pré-gravada, princi-

palmente no horário noturno, pode subir em até 5%. Já existem no mercado brasileiro pesqui-

sas sobre o hábito de assistir a programas pelo computador e celular, mas não ainda levanta-

mentos contínuos de audiência por canal e horários específicos, como aqueles realizados para 

a TV aberta e paga. O Ibope previa iniciar a medição do consumo de programas gravados em 

DVD e DVR (digital) domésticos a partir de 2011 (MATTOS, 2010). 

De acordo com o Ibope, o crescimento de novas mídias não reduz o consumo de TV 

porque as pessoas estão cada vez mais multimídias e fazem várias coisas simultaneamente 

(CASTRO, 2009). Mas também estão trocando outras formas de entretenimento para se diver-

tir ou se informar pelos meios de comunicação. Essa, aliás, é uma das características da cha-

mada Sociedade da Informação: o consumo diário de mídia, em geral, é cada vez maior.  

O cidadão médio norte-americano dedica quase dez horas por dia consumindo infor-

mação ou entretenimento nos meios de comunicação, segundo o estudo Media consumption 

based on hours per person: Veronis Suhler Stevenson (VERONIS, 2008). O consumo anual 

subiu 700 horas entre 1975 e 2009, pulando de 2.843 horas por ano e por pessoa para 3.532 

horas. A pesquisa inclui todas as mídias, espetáculos e competições esportivas.  

No caso da TV, computa as horas vendo atrações diversas e filmes em canais abertos e 

pagos, no computador, em TVs a bordo de aviões, no celular, em equipamentos de DVD e no 

cinema
9
. Excluída esta última plataforma (a média de tempo gasto nas salas de cinema foi de 
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4,2 min/dia), nos outros meios em que os usuários assistem ao que tratamos neste trabalho 

como programas de TV, os norte-americanos gastam 5h02min ao dia
10

. Aos outros tipos de 

mídia de entretenimento, que incluem rádio, música gravada, jornais, revistas e videogames, 

dedicam 3h54min. O total das duas categorias é 8h56min. A diferença (cerca de 1h04min) 

representa o tempo médio de uso da internet e outras atividades de entretenimento, como 

espetáculos e esportes in loco (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Consumo médio de mídia em horas por pessoa – total anual – Estados Unidos 

 

 

 Fonte: MEDIA INFOCENTER (2008) 

 

Citamos os Estados Unidos como um caso ilustrativo, já que é um dos países onde as 

novas tecnologias costumam ser absorvidas mais rapidamente. Mas a situação é parecida na 

maior parte das regiões industrializadas.  

Em quase todos os países, o hábito de ver TV não foi substituído pelo consumo de no-

vas mídias. Previa-se há uma década, como já mencionado, que, na medida em que os novos 

meios de comunicação estavam se tornando mais atraentes e acessíveis, a TV fosse sendo 

deixada de lado. Isso não aconteceu. Na verdade, as pessoas aumentaram a parcela de tempo 

que dedicam às mídias. Paralelamente ao consumo de novos meios, elas também vêm gastan-

do, ano a ano, mais horas com a televisão. Além disso, a tendência de acessar dois ou até mais 

                                                                                                                                                   
 
10  Há ligeira diferença no tempo de consumo registrado pelos institutos de pesquisas porque alguns 

levantamentos incluem suportes que não são computados em outros. Como a disparidade entre os resultados é 

mínima, ela não interfere nas análises deste estudo.  

Entretenimento audiovisual 2003 2004 2005 2006 2007 média diária (2007) 

TV assinatura 886 909 980 997 1,010 2h46 

TV aberta  729 711 679 676 676 1h51 

internet residencial 153 164 169 177 181 0h30 

DVD e fitas de videocassete 60 67 63 62 64 0h10 

Cinema 13 13 12 12 13 0h02 

Entretenimento a bordo e celular 5 8 10 13 18 0h02 

Subtotal 5h23 

Outras mídias 2003 2004 2005 2006 2007 media diária (2007) 

Rádio 831 821 805 778 769 2h07 

música gravada 187 196 195 186 171 0h29 

Jornais 195 192 188 178 172 0h28 

Revistas 122 125 124 121 119 0h20 

Livros (não escolares) 108 108 107 108 108 0h18 

Videogames 76 78 73 76 82 0h09 

Subtotal      3h51 

Total diário 9h14 
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meios de comunicação simultaneamente – assistir à TV e navegar na internet, por exemplo – 

também está se consolidando, como se verá adiante, o que maximiza o consumo geral.  

Já no que diz respeito à tendência de desconcentração da audiência, verifica-se que as 

previsões estão se confirmando em diferentes países. O consumidor divide cada vez mais a 

atenção entre muitos veículos e produtos de comunicação. No caso da televisão, as audiências 

de massa das grandes emissoras se fragmentaram, e o tempo de cada telespectador passou a 

ser repartido entre vários canais abertos e pagos, com programação gravada ou em programas 

acessados pela internet ou celulares. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, quinze anos depois do marco histórico de 1995 – 

ano em que as três grandes redes tiveram menos de 50% de share de audiência –, aquelas e-

missoras registram muito menos pontos. O último levantamento anual do Nielsen, da tempo-

rada 2009-2010
11

, apurou share somado de 29% e rating de 17,7% para o grupo (MIKA, 

2010). A disputa constante pela liderança envolve agora uma quarta rede, a FOX, criada nos 

anos 1980. Costuma haver pouca diferença entre os índices da primeira colocada e das demais 

(Tabela 8) – nenhuma, porém, alcança resultados próximos do que era comum nos anos 1980. 

Em contrapartida, uma grande quantidade de emissoras abertas regionais e de canais pagos 

passou a disputar pequenas fatias do mercado. Isso significa que a concentração de público 

diminuiu significativamente em relação ao que se verificava antes.  

 

Tabela 8. Audiência das redes norte-americanas – 2009-2010 

  

Rede Share % Rating % 

CBS 12 7.2 

FOX 9 5.8 

NBC 8 5.1 

ABC 9 5.4 

 

Fonte: MIKA (2010) com base em pesquisa da Nielsen Company 
 

 

Na Espanha, em 1992 havia catorze redes de TV que transmitiam nacionalmente ou 

cobriam extensas regiões. Em 2008, já eram 130 redes e mais de 1.000 emissoras locais. O 

tempo de consumo per capita subiu de 192 minutos por dia para 227 minutos. Nesse período, 

o share da audiência das três redes principais – TVE1, Telecinco e Antena 3 – caiu de 72% 

para 51%. Em 1992, a TVE era líder com 51% de share médio. 

                                                
11  A principal referência para o mercado norte-americano são os índices registrados nas “temporadas de 

televisão”, período que vai de setembro a maio e exclui a medição dos meses de verão (junho, julho e agosto), 

quando a audiência costuma ter médias mais baixas.  
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As medições são do TNSofres, principal instituto de aferição de audiência da Espanha. 

Em 2008, a TVE1 ocupava o segundo lugar com apenas 16,9% (VACA, 2009, p. 83). No 

primeiro posto estava a Telecinco, com não mais que 18%. 

O movimento de desconcentração do público foi radical. O posto de líder em 1992 era 

ocupado por uma rede que detinha share de mais da metade do mercado de audiência, em 

média. Dezesseis anos depois, a posição principal era ocupada por uma emissora registrando 

share de 33 pontos a menos. 

A Tabela 9 mostra o share de audiência nas redes de TV espanholas. 

  

 

Tabela 9. Audiência das redes espanholas (2008)  

 

Rede Share % Rating % 

Telecinco 18.0 7,2 

TVE 1 16,9 5, 8 

Antena 3 8.0 5,1 

 

Fonte: TNS (2008) 

 

 

Vaca previa que quando todas as emissoras passassem a transmitir pelo sistema digital 

(Televisão Digital Terrestre - TDT), o que aconteceu no primeiro semestre de 2010, a frag-

mentação da audiência na Espanha se intensificaria (informação verbal)
12

. Com novas fre-

quências habilitadas, era esperado que o número de canais disponíveis ao público aumentasse 

rapidamente, e consequentemente haveria mais divisão de telespectadores. Até 2009, confor-

me o pesquisador, 17% ou 18% de share garantiam a liderança a uma rede espanhola em 

qualquer horário. 

Com a consolidação da TDT, em breve as líderes conseguirão no máximo 13% ou 

14%.  E em dois ou três anos, a audiência nos programas regulares mais importantes não deve 

passar de 11% ou 12%. Isso significa ratings de aproximadamente 5% ou 6%. Para que se 

faça a comparação com o Brasil, a Globo registra quase sempre, em seus programas, índices 

de share superiores a 50% e ratings médios de 35% a 45% no horário nobre.  

                                                
12  Entrevista concedida pelo Prof. Dr. Ricardo Vaca Berdayes para esta tese em 12 de fevereiro de 2010. Vaca é 

presidente da Barlovento Comunicação, empresa de análise de audiência da Espanha, onde a medição domiciliar 

é feita pelo instituo TNSofles, 
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1.7 A Exceção Brasileira 
 

 

Dominique Wolton (1995, apud VACA, 2009, p. 38) atribui a fragmentação da audi-

ência de televisão a quatro grupos de fatores: o aparecimento de novas tecnologias, o surgi-

mento de públicos diferenciados, as demandas mercadológicas relacionados à segmentação 

dos consumidores e o desgaste da TV generalista, que cede espaço aos canais temáticos. Com 

a globalização econômica e cultural, em grande parte dos países encontram-se circunstâncias 

similares àquelas enumeradas por Wolton, e pode-se dizer que a pulverização do público entre 

várias emissoras se tornou a nova característica no setor.  

No Brasil, contudo, as grandes redes de TV aberta parecem estar resistindo com mais 

sucesso à tendência mundial de dispersão da audiência. Embora parte do público tenha ampli-

ado consideravelmente o leque de veículos nos quais busca diversão e informação, continua-

se tendo enormes contingentes de telespectadores sintonizados em alguns canais e nas mes-

mas atrações. Com destaque para a Globo, as principais redes brasileiras seguem concentran-

do a atenção de muitos, durante muito tempo e em alguns poucos programas. Elas foram ca-

pazes de estancar a acelerada fuga de audiência ocorrida nos anos 1990 e diminuir o ritmo de 

perdas na década seguinte.  

A média nacional de sintonia de TV no horário noturno – das 18h às 24h – é de 57,7% 

de aparelhos ligados (rating). No chamado “horário nobre” – das 20h às 22h30 –, passa de 

70%). No período das 24 horas do dia, atinge 34,6%. (ALMANAQUE IBOPE, 2010b) 

Em mais de três quartos das 5h18min que o brasileiro passa, em média, por dia, diante 

da TV, ele está concentrado nas três principais redes abertas. A soma do share domiciliar diá-

rio no período noturno (media das 18h às 24h) das redes Globo, Record e SBT em 2009 foi de 

77,18% – com participações de 44, 8%, 16,6% e 15,6%, respectivamente. A Rede Bandeiran-

tes, quarta colocada, fica bem atrás, com 5,19% (Tabela 10).  
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  Tabela 10. Comparativo de participação das redes na audiência (share %) – 18h00 a 24h00 

 

 1996  2006 2008 

Total Ligados 100 100 100 

Globo 62 52,4 44, 8 

SBT 16 16,9 16,6 

Record 5% 10, 8 15,6 

   

Fonte: 1996 – IBOPE/AIP (semanas 45/48 – 4/11 a 1/12/1996 – audiência na Grande São Paulo) 

(BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 207). 2006 (TELEREPORT IBOPE; ANUÁRIO DE MÍDIA 2008 – média 

anual nacional). 2008 (IBOPE; MÍDIA WORKSTATION; ANUÁRIO DE MÍDIA 2010 – média anual 

nacional). 

 

 O consumo de TV paga no Brasil ainda é muito menor do que o de TV aberta. O ser-

viço de distribuição de sinais de TV por cabo foi implantado em 1991, mas durante quinze 

anos teve crescimento tímido. Só a partir de meados da década de 2000 a TV por assinatura 

passou a se difundir mais rapidamente. O total de usuários de TV paga era de apenas 3,4 mi-

lhões no ano 2000, número que cresceu 152% em menos de dez anos. A expansão mais rápida 

nos últimos anos é atribuída à melhoria do poder aquisitivo da população em geral, a investi-

mentos das operadoras e ao atrativo dos pacotes de serviços que oferecem canais de TV e 

acesso à internet por banda larga. Em julho de 2010, havia 8,6 milhões de lares com TV por 

assinatura, contra cerca de 55 milhões com recepção de TV aberta, segundo dados da Anatel 

(2010). Além do sistema por cabo, existem operadoras no país que distribuem sinais via saté-

lite e, em menor escala, transmissão codificada por micro-ondas terrestres – Multipoint Multi-

channel Distribution System (MMDS).  

O tempo de sintonia dos canais por assinatura é de cerca de 2h03min por dia por resi-

dência que conta com o serviço. Considerando que apenas 17% das famílias têm TV paga, a 

média nacional de consumo por domicílio cai para menos de trinta minutos. O share de tele-

visores sintonizados em canais pagos, nas residências que têm assinaturas, é, em média, 29% 

(MIDIA FATOS, 2009), significando que mesmo os telespectadores que tem opção de pro-

gramas diferenciados ainda dedicam mais tempo a assistir às emissoras abertas. 

Gráfico 2. TV por assinatura em milhões de assinantes entre 2000 e 2010 no Brasil 

 Fonte: Anatel (2010) 
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Mesmo que a audiência somada das três principais redes de TV brasileiras tenha sofri-

do considerável decréscimo desde a década de 1990, a situação delas continua sendo muito 

melhor do que a das maiores redes norte-americanas e espanholas. No caso da Globo, seus 

índices atuais são superiores aos que as líderes dos dois países exibiam vinte anos atrás. A 

concentração de público ainda é muito grande no Brasil, menor na Espanha e baixa nos Esta-

dos Unidos. A Tabela 11 compara os três países. 

 
 Tabela 11. Concentração de audiência no Brasil, Espanha e EUA – share (%)] 

 

   

Posição Brasil EUA Espanha 

Líder 45 Globo 12 (CBS) 18 (Telecinco) 

Vice-líder 17Record 9 (ABC) 17 (TVE 1) 

3º lugar 16 SBT 9 (FOX) 8 (Antena 3) 

Share total das três líderes 78 30 43 

 

  Fontes: IBOPE, NIELSEN, TNS (2008) 

  Valores arredondados em padrão do mercado publicitário 

 

As ficções são normalmente os programas mais assistidos pelos brasileiros, notada-

mente as telenovelas. Um comparativo entre as audiências de vários países ibero-americanos 

mostra que cinco programas produzidos e exibidos no Brasil lideraram o ranking das dez atra-

ções de ficção mais vistas no ano de 2007. 

 O programa brasileiro com melhor média de rating obteve índice de 46,6 %. A atração 

mais assistida na Colômbia, que aparece em 6º. lugar no ranking ibero-americano – a melhor 

colocada entre os programas de todos os outros países fora o Brasil – tem índice bem menor 

que a líder brasileira, de 33,4% (OBITEL, 2008). 

Os resultados comparam as audiências em termos proporcionais, isto é, trazem percen-

tuais de domicílios sintonizados em relação ao total de domicílios com TV de cada país. 

 Evidentemente, em números absolutos, o público brasileiro também é muito superior, 

já que com quase 190 milhões de habitantes o país possui uma quantidade de telespectadores 

muito maior que qualquer outra nação ibero-americana.  

O programa mais assistido da TV brasileira são as telenovelas exibidas pela Rede Glo-

bo na faixa das 21 horas. Independentemente das eventuais oscilações de audiência, elas figu-

ram em primeiro lugar na lista de atrações preferidas há pelo menos 40 anos (LOPES; VIL-

CHES, 2008). Em 2009, as duas telenovelas exibidas no horário obtiveram, em média, 37,5% 

de rating e 56,7% de share (ALMANAQUE IBOPE, 2010c). 
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Ambas as atrações chegaram a ter picos de 46% de rating em alguns capítulos. O Ibo-

pe registra queda de 7,5% em relação aos índices médios de 2001 no horário, mas o desempe-

nho reflete que ainda há enorme concentração de audiência (Tabela 12). 

A título de comparação, vale citar que a atração de TV mais vista dos Estados Unidos 

na temporada 2009-2010 foi American Idol, que obteve share de 24,71%, menos da metade 

da atração líder no Brasil; em segundo nos EUA aparece Dancing with the Stars com 

19,72% (NIELSEN, 2010b). 
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  Tabela 12. Os dez programas mais vistos nas três principais redes brasileiras (rating em 

%) 

 

Globo Audiência 

Novela III – Viver a Vida 37 

A Grande Família 31 

Jornal Nacional 29 

Globo Repórter 26 

Tela Quente 26 

SPTV 2ª Edição 25 

Casseta & planeta 25 

Novela I – Escrito nas Estrelas 24 

Futebol QA – São Paulo x Once Caldas 24 

Fantástico 24 

  
Record Audiência 

Novela II 15 

Série Especial 12 

O Melhor do Brasil 11 

Domingo Espetacular 11 

Câmera Record 10 

Tudo a Ver not 10 

Jornal da Record 10 

Repórter Record SG 10 

SP Record 9 

Super Tela not 9 

  
SBT Audiência 

Programa Silvio Santos 12 

Domingo Legal 10 

Cine Espetacular 9 

Telesena 9 

A Praça É Nossa 8 

Eu, a Patroa e as Crianças 8 

Chaves 7 

Aventura Selvagem 7 

Eliana 7 

Arnold 7 

 

Fonte: IBOPE WORKSTATION (ALMANAQUE IBOPE 2010c) (período de 19 a 25/abr/2010)  
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As pesquisas mostram que o tempo gasto com a internet ainda é bem menor que o de-

dicado à TV, apesar do crescimento rápido no número de pessoas que utilizam a nova mídia. 

O Brasil tem o maior tempo médio de uso de internet entre 41 nações pesquisadas pelo Ibo-

pe/Nielsen (2010c). Em média, os brasileiros passam 45 horas por mês na rede, o que equiva-

le a 1h30min por dia. O Reino Unido, com média de 43 horas mensais por cidadão, está em 

segundo na lista. E os Estados Unidos, com quarenta horas, são o terceiro colocado. Os dados 

são referentes ao mês de junho de 2010. Cerca de 68 milhões de brasileiros já tinham acesso à 

internet em meados de 2010, considerando-se todas as pessoas que utilizam a rede, em casa, 

no trabalho, escolas, lan houses, bibliotecas, telecentros. O número de usuários ativos (que 

acessam a internet pelo menos uma vez por semana no trabalho ou em casa) é menor, 37,3 

milhões (IBOPE/NIELSEN, 2010). 

Para efeito de comparação com o consumo de TV, é necessário adotar alguns critérios 

na análise dos dados, levando-se em conta a utilização que cada indivíduo faz da rede no 

tempo livre e particularmente na residência. O número de lares conectados à rede de compu-

tadores no mesmo período mencionado acima era de 13,5 milhões, 24% do total de moradias 

do país, contra cerca de 95% de casas que têm aparelhos de TV. 

 Os usuários residenciais individuais somavam 32 milhões aproximadamente. No total 

de 45 horas mensais de consumo médio, incluem-se todos os tipos de utilização propiciados 

pela internet e em todos os locais. Como a TV é iminentemente uma mídia acessada para in-

formação e lazer no tempo livre, é importante, para fins deste estudo, que se compare esse 

indicador, descartando-se a utilização da internet no local de trabalho e nas atividades profis-

sionais, de estudo ou obrigações familiares que são feitas nos computadores residenciais.  

O tempo gasto com internet nas residências e apenas no acesso a serviços informativos 

ou atividades de lazer – o que realmente compete com o tempo dedicado à TV – é mais redu-

zido, aproximadamente vinte horas mensais por usuário (ANUÁRIO DE MÍDIA, 2010, p. 

113). Essas vinte horas por mês de cada indivíduo, em média, equivalem a quarenta minu-

tos/dia, pouco menos de 12% das 5h18min dedicadas à TV. Elas incluem participação em 

chats, redes sociais, troca de e-mails, jogos online, navegação em sites variados etc.  

O acesso às redes sociais, cuja popularidade subiu significativamente desde 2009, con-

some pouco tempo quando se comparam os dados. O maior número de internautas que aces-

sam as redes sociais está no Brasil – 85,6% dos usuários ativos (no trabalho e residência) uti-

lizam as redes. Em segundo nessa lista vem a Itália, onde 78,7% dos internautas acessam as 

redes sociais. O usuário brasileiro ficou, em média, 5h02min conectado numa rede social no 
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mês de março de 2010. Na média, ele gastou nessa atividade cerca de 12% do tempo dedicado 

à internet (CARDOZO, 2010). 

“A televisão resiste bravamente ao crescimento de novas mídias, principalmente a in-

ternet”, afirma reportagem do jornal Meio e Mensagem, especializado em mídia (02 mai. 

2007, p. 10). O número de pessoas que acessam a rede mundial de computadores está cres-

cendo rapidamente no país, mas, como o próprio jornal assinala, a população não está se afas-

tando da TV, nem os adultos nem os jovens. “Os mais jovens aderiram às novas mídias, mas 

as consomem simultaneamente à televisão. A internet poderia estar afetando o meio, mas a 

TV continua intacta”, observa Dora Câmara, diretora do Ibope Mídia (CARDOZO, 2010).  

“Nem o avanço das novas mídias nem a migração das verbas publicitárias para outras 

ferramentas de marketing tirarão o prestígio e o dinheiro aplicado pelos anunciantes em tele-

visão”, garante Willy Haas, diretor geral de comercialização da Rede Globo. Haas afirma ain-

da que “a TV aberta no Brasil é um caso único no mundo. É o melhor exemplo de mídia de 

massa de que se tem notícia” (MEIO E MENSAGEM, 2009, p. 6-7).  

 

1.7.1 Liderança Vigiada 

 

Em que pese a liderança ininterrupta de mais de quarenta anos, os executivos e produ-

tores da Rede Globo não se descuidam do fantasma da fragmentação. Em abril de 2010, 

quando a emissora completou 45 anos, a média de audiência por dia teria sido a mais baixa da 

década, segundo notícia publicada pela imprensa com base em pesquisa do Ibope (GIME-

NEZ, 2010). 

 Outras informações deram conta de que a novela das 21 horas em exibição no mês, 

Viver a Vida, e o Jornal Nacional eram os responsáveis pelos baixos índices médios de Ibo-

pe, com 37% e 29% de rating respectivamente (JORNAL..., 2009). 

O índice de audiência das telenovelas é fundamental, pois elas ocupam a maior parte 

do horário nobre da Rede Globo e estão entre os programas com espaços publicitários mais 

caros da TV. Segundo Borelli e Priolli (2000, p. 21), desde 1963, quando começaram a ser 

exibidas diariamente, as telenovelas aparecem como “produto prioritário no contexto de pro-

dução das diferentes emissoras” e tornam-se, a partir daí, elemento privilegiado da guerra da 

audiência. Nos anos 1970, as telenovelas já ocupam o horário nobre como atração principal e 

registram os maiores índices de audiência da televisão. Nos anos 1980, algumas produções 

alcançavam ratings de mais de 70% de média na região metropolitana de São Paulo e do Rio 
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de Janeiro, praças onde ocorriam medições regulares na época. Algumas das mais bem suce-

didas foram Roque Santeiro (76%) e Locomotivas (69%). Na década seguinte, apesar do 

declínio de público geral da Rede Globo, alguns dramas do horário nobre ainda mantinham 

índices elevadíssimos, como A Próxima Vítima (62%), que teve share de 90% no último 

capítulo (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 29). Nos anos 2000, os patamares são mais baixos, 

oscilando entre 36% e 50% de rating. Dos dezesseis dramas exibidos na faixa das 21h pela 

Rede Globo entre os anos 2000 e 2010 (Tabela 13), só quatro tiveram média abaixo de 40% 

(VANNUCCI, 2010). 

 

Tabela 13. Maiores audiências em programas regulares da TV brasileira (novelas) 

 

Ano Título Audiência (rating%) 

2000 Laços de Família 45 

2001 Porto dos Milagres 45 

2001 O Clone 47 

2002 Esperança 38 

2003 Mulheres Apaixonadas 47 

2003 Celebridade 46 

2004 Senhora do Destino 50 

2005 América 49 

2005 Belíssima 49 

2006 Páginas da Vida 47 

2007 Paraíso Tropical 43 

2007 Duas Caras 41 

2008 A Favorita 40 

2009 Caminho das Índias 39 

2009 Viver a vida 36 

2010 Passione 36* 

 

Fonte: IBOPE (ALMANAQUE IBOPE 2010c). *A novela continuava em exibição no período de 

conclusão desta tese; índice refere-se à semana de 25/10 A 31/10/2010. Obs.: As novelas das 21h 

da Rede Globo só perderam em audiência para as temporadas do Big Brother Brasil de 2002 a 
2006 e depois reassumiram a liderança continuamente. 

 

 O Jornal Nacional (JN), há mais de quarenta anos no ar, é tido como referencial da 

solidez da Globo. Os índices apurados em abril de 2010 pelo Ibope (ALMANAQUE IBOPE, 

2010c) indicavam que, desde o início da década, o programa havia perdido 24% de público 

(em número de telespectadores), com redução do rating de 39,2% para 28, 8,3%. Em termos 

de participação no horário (share), o índice foi de 53,5% em 2000 para 47, 8% em 2010. O 

drama Viver a Vida, no principal horário de novelas da emissora, a faixa das 21 horas, regis-

trara o pior ibope desse tipo de programa na história da Globo, com 36 pontos de média. O 

Fantástico, âncora do horário nobre nas noites de domingo, registrou audiência de 23 pontos, 

11 a menos que em 2001 (Tabela 14). 
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Em outro horário importante, o das 19 horas, a novela Tempos Modernos registrou, 

em 2009, o pior índice da década, com 22, 8 pontos de rating; a Globo esperava ao menos 30 

pontos, segundo se especulou (MARTHE, 2010). 

 

 Tabela 14. Audiência no horário nobre da Rede Globo (rating %) 

Programa 2001 2010 * 

Novela 21h 45 36 

Jornal Nacional 37 28 

Fantástico (domingo) 34 23 

 

Fonte: Veja (2010) *Abril/2010 

 

 
Gráfico 3. Comparativo de programas de maior audiência da Rede Globo (2001-2010) 
Fonte: MINUTTI (2009) 
 

  

Em nota emitida pela Central Globo de Comunicação, a rede minimizou o impacto das 

quedas de audiência no horário nobre, declarando que considera normal que o índice das no-

velas oscile, dependendo do quanto cada drama agrada mais ou menos ao público. A Globo 

diz não menosprezar o surgimento de novas mídias que competem com seus programas, mas 

afirma que há inevitável interferência da novela exibida na faixa das 19h nos índices do tele-

jornal. Ela cita como exemplo o que ocorreu em 2006, quando o ibope do JN sofreu baixa e a 

novela das 19h também apresentava queda. Segundo a emissora, ela está habituada a enfrentar 

oscilações e vencer: “jamais deixamos de ser líder (...). A meta de audiência dos programas da 

TV Globo é de sempre obter uma participação no número de aparelhos ligados próxima dos 

50%”. A mesma nota ressalta que no Painel Nacional de TV (PNT) do Ibope o share do Jor-

nal Nacional nunca foi inferior a 53%” (VANNUCCI, 2010).  

A argumentação dos executivos da Globo não desfaz a impressão geral de enfraqueci-

mento do poder e penetração da rede. As frequentes notícias de queda na audiência de pro-

gramas são tomadas como sinal de crise do meio TV. 
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Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo (CASTRO, 2007), Aguinaldo Silva, um dos 

principais autores da Rede Globo, atribuía os maus resultados da novela em exibição na época 

(Duas Caras) ao crescimento do consumo de outras mídias. “Agora até as criancinhas estão 

viciadas em Orkut”, disse Silva. Comentando o desabafo, o crítico de TV Nelson Hoineff es-

creveu que o autor 

sintetiza o que todos sabem, mas as emissoras de televisão fingem que não 

existe: a era da massificação acabou. O público não está migrando para 

outras redes. Está caminhando na direção de outras mídias. Não só em Orkut 

e não só as criancinhas. As pessoas estão desligando seus aparelhos de 

televisão e ligando seus computadores. Cerca de 36% dos televisores 

brasileiros estão desligados em pleno horário nobre. Isso nunca havia 

acontecido (HOINEFF, 2007).  

 Projeções como essa são encontradas diariamente nos jornais, revistas e sites que tra-

tam de TV. Mas a situação atual e as tendências devem ser interpretadas com critério. “A 

Globo se acostumou a ser um belo e reluzente vidro, por conta da sua presença no mercado. 

Natural que qualquer erro ou problema na emissora ganhe grandes proporções”, diz a jornalis-

ta Kizzy Bortolo (2010). De fato, após episódios de perda de público, podem se seguir fases 

de ótimos resultados. Em agosto de 2010, quatro meses após a comemoração dos 45 anos da 

Globo, quando a emissora tivera péssimo desempenho com as novelas, a situação começou a 

mudar. Nos três dramas que haviam estreado recentemente, a audiência cresceu. Na novela 

das 21h (Passione) o Ibope acusava média de 38 pontos de rating com picos de 42 (share de 

quase 70%) (BORTOLO, 2010). 

 Como nesse caso, nossa análise indica que é necessário mirar com ponderação os da-

dos que acusam quedas bruscas na audiência de programas específicos ou diminuição de con-

sumo em determinados horários ou períodos do ano, evitando-se, como é comum ocorrer, 

generalizações. Um exame detalhado das pesquisas mostra que os índices anuais de audiência 

continuaram sofrendo quedas ao longo da década, mas em ritmo mais lento do que nos anos 

1990. Os números confirmam também que a liderança da Globo continua absoluta e que seus 

números se mantiveram muito superiores aos das concorrentes.  

 Em 2009, a Globo registrou rating médio de 15,7%, contra 15,3% de 2008 (dia todo). 

Mesmo no mês de abril de 2010, que teria sido o pior dos últimos anos, a média das 24 horas 

foi de 15,1% contra 15,9% no mesmo período de 2009. No horário nobre, as médias tem se 

mantido entre 38% e 40% de rating. Por sua vez, a novela Viver a Vida, que apresentou a 

pior audiência média da década (36%), foi acompanhada por 46% dos domicílios do país no 

último capítulo, o que significou, naquela noite, aproximadamente 62% de participação no 
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horário. Um único capítulo tem pouco peso no cômputo geral da audiência, mas indica o grau 

de popularidade da trama e revela que um público mais amplo vinha acompanhando a histó-

ria. 

Analisados separadamente, os índices de audiência dos principais programas das três 

maiores emissoras comprovam que a hegemonia da Globo continua sólida, e que os avanços 

da concorrência em um horário ou outro são episódios eventuais. Na semana de 19 a 25 de 

abril de 2010, por exemplo, os dez programas de maior audiência na Grande São Paulo foram 

exibidos pela Rede Globo. O mais visto, a telenovela Viver a Vida, obteve 37 pontos de ra-

ting, e em décimo lugar aparece a revista eletrônica Fantástico, com 24 pontos. A atração 

(também uma novela) mais assistida da segunda colocada, a Rede Record, ficou 9 pontos a-

trás do Fantástico, com 15%, e a do SBT, terceira rede em audiência (Programa Silvio San-

tos) registrou 12 pontos. Como se nota, os programas mais vistos das duas principais concor-

rentes estão bem abaixo do décimo colocado da Globo. Conforme ocorre desde o início da 

década de 1970, a rede lidera o ranking em praticamente todos os horários, inclusive, como 

neste caso, com larga margem de diferença (Tabela 15). 

 

  Tabela 15. Audiência domiciliar das principais redes de TV Aberta – Brasil – 2008 (6h00 às 

5h59) 

 

Rede Rating % Share % 

Total de aparelhos ligados 34,15 100 

Globo 15,31 44, 83 

Record 5,69 16,68 

SBT 5,35 15,67 

Bandeirantes 1,77 5,19 

Canais públicos 0,61 1,79 

 

Fonte: ANUÁRIO DE MÍDIA (2010) 

 

 
Gráfico 4. Porcentagem de televisores ligados entre 18h e 24 horas em 2000 e em 2009 
Fonte: IBOPE (2010b) 
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Como se pode concluir com a análise dos dados expostos, a televisão é cada vez mais 

utilizada como opção de lazer e informação em âmbito mundial. Há um processo de fragmen-

tação das audiências em curso, mas grandes grupos de mídia tradicionais continuam liderando 

os rankings de audiência. 

Em alguns países a concentração já diminuiu muito. No Brasil, embora em queda gra-

dual, ainda é muito grande a audiência em torno de três emissoras nacionais, e principalmente 

da Rede Globo. 

Outro aspecto a ser considerado é que a queda dos índices de participação e sintonia 

não representa, necessariamente, diminuição do número de telespectadores das principais re-

des. As análises comparativas de audiência são feitas a partir de índices proporcionais, isto é, 

percentuais de aparelhos ligados em relação a um determinado universo. É importante que se 

examine o universo de telespectadores de hoje e de dez anos atrás. 

No ano 2000, 87% dos lares brasileiros tinham televisão, o que equivalia a 38,9 mi-

lhões de residências aproximadamente. Em 2010, já eram 94,7% de casas com TV, um total 

de 55,4 milhões de domicílios (MIDIA DADOS, 2010). Mais de 16 milhões de casas passa-

ram a ter aparelhos ao longo da década. Aumentou a população, cresceu o número de domicí-

lios em geral e subiu a proporção de famílias que têm televisor. Percentualmente, a audiência 

da TV no país é menor do que dez anos atrás, mas, em números absolutos, há mais gente ven-

do TV.  

Um exemplo simples: a novela das 21h da rede Globo, o programa mais visto no Brasil 

há décadas, era acompanhada por 45% dos domicílios em 2000, o que representava 17,5 mi-

lhões de lares. Em 2010, com 36% de audiência, a novela do horário atingia 19,9 milhões de 

lares. Numericamente falando, as maiores redes de TV têm mais telespectadores agora do que 

há uma década. Isso explica, em boa parte, o sucesso do meio como plataforma publicitária.  

A Tabela 16 mostra o aumento da população, do número de domicílios e de lares com TV.  

 

Tabela 16. Evolução da população e dos domicílios com TV (em mil) 

 
 1990 2000 2010 

População Brasil 146.825 169.544 192.801 

Total de domicílios 34.735 45.021 58.563 

Domicílios com TV * 26.226 (73%) 38.907 (87%) 55.446 (94,7%) 

1% de rating domiciliar 262 389 554 

 

Fonte: MIDIA DADOS (2010). Estimativa de rating feita pelo autor 
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Os dados reunidos neste capítulo permitem verificar que há oscilação intensa dos índi-

ces de audiência obtidos diariamente pelas emissoras e programas. Atualmente, há menos 

fidelidade por parte dos telespectadores, o que exige atenção cuidadosa dos produtores com o 

conteúdo dos programas e rápida adequação das atrações quando se constata evasão do públi-

co. 

O caso da novela Passione é sintomático. Em abril de 2010, o drama estava sendo 

considerado o maior fracasso do gênero no horário das 21h e, em três meses, com novas tra-

mas no enredo, conseguiu aumento de 6 a 7 pontos de rating nos capítulos diários. Isso pode 

significar um incremento de 16% no número de telespectadores, recuperação expressiva de 

um mesmo programa para um período tão curto. 

A instabilidade da audiência está diretamente ligada a um novo tipo de comportamento 

no consumo de televisão, tema que abordaremos no próximo capítulo.  

 Com o controle remoto e outros aparatos tecnológicos disponíveis, e com o aumento 

das opções de mídia, o telespectador está o tempo todo apto e suscetível a mudar de canal ou a 

buscar outras formas de entretenimento.  Há novas maneiras de ver TV, e o leque de possibi-

lidades oferecidas ao público pode fazer variar abruptamente, numa mesma semana ou no 

mesmo dia, os índices de sintonia de muitos programas e emissoras. 
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2 O TELESPECTADOR MULTIPLATAFORMA 

 

 

As transformações nos modos de ver TV e os reflexos que as mudanças de comporta-

mento dos telespectadores provocaram nos índices de audiência da TV aberta serão tratados 

neste capítulo. Nossa análise confronta hábitos de consumo de televisão que já apareciam 

como tendência nos 1990 e se acentuaram na década seguinte, graças à popularização de apa-

ratos tecnológicos de visualização e gravação de imagens e de novos sistemas de transmissão 

de sinais.  

Embora o hábito de ver TV fazendo outras tarefas não seja uma novidade, verifica-se, 

atualmente, o que podemos chamar de “consumo multiplataforma”. Ele envolve a sintonia de 

programas em outras telas, como computador e celular, ou pode se referir ao uso de outras 

mídias, principalmente a internet, no mesmo momento em que se está assistindo à televisão. 

As maneiras de ver TV são analisadas em dois aspectos. O primeiro relaciona-se às atitudes 

do telespectador, considera seus interesses, motivações e outras condicionantes psicológicas 

que determinam a decisão de se expor ao meio em seu tempo livre e influenciam a escolha de 

canais e programas. O outro trata dos modos de ver TV de acordo com as possibilidades tec-

nológicas à disposição de cada indivíduo. 

 

 

2.1 Atitudes de Exposição 
 

 

 “Massas não existem, é um conceito ilusório; há apenas maneiras de ver pessoas como 

massa”, escreveu Williams, (1974 apud ANG, 1991, p. 203). O mesmo autor diz que a regra 

pode ser aplicada para se pensar a “audiência de massa”. “Há um ponto de vista institucional 

para definir e pensar a audiência – criado por parte das empresas, produtores e outras organi-

zações, mas também pelos organismos encarregados de definir políticas públicas do setor”, 

observa. Para ANG,  

 

O conceito de audiência não deve ser rejeitado, mas deve levar em considera-
ção duas realidades: “audiência de TV” como uma construção discursiva (ins-

titucional) e o mundo social das audiências reais. […] Audiência é uma espé-

cie de abstração para as instituições; uma construção simbólica como uma ca-

tegoria objetiva entre outras que possa ser controlada de acordo com os inte-
resses e objetivos de uma instituição (1991, p. 3). 
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Hamburger reflete na mesma direção e aponta o equívoco em imaginar a audiência 

como um grupo configurado de pessoas que veem televisão: 

 

Tudo isso [a relação entre programador, público e as pesquisas de audiência] 

é, na verdade, um jogo imaginário, porque não existe audiência concreta-

mente. Você não junta no Estádio do Morumbi a audiência da novela das oi-

to. Audiência é uma categoria simbólica, não existe de fato. Você não toca 

nela, você não distribui um questionário para ela. Você faz um questionário 

para poucas pessoas que compõem um coletivo que você está inventando. 

Audiência é um conceito construído de acordo com algumas noções sobre 

quem é essa audiência (2010). 

Já os produtores e programadores, afirma Ang, precisam se dirigir a um tipo de público 

enclausurado em casa e para isso têm de conhecer seu comportamento, hábitos, preferências. 

Abelman e Atkin (2002) reforçam o fato de que cada transmissão chega a um grupo diferente 

de pessoas, a um contingente de telespectadores que num determinado momento se expõe a 

um programa de TV. Num próximo momento ou em outra transmissão, esse grupo já tem uma 

composição diferente, perdeu parte das pessoas que participaram no instante anterior e passou 

a ser integrado por outras. É um processo fluido, de composições permanentemente voláteis, 

com indivíduos que só constituem um grupo no momento em que atentam para um mesmo 

conteúdo televisivo. Fuenzalida (2002, p.9) diz que devemos falar de “audiências” no plural, 

pois “não existe uma audiência homogênea e nem massiva, senão diferenciada e segmentada 

em diversos grupos”. Para Ang, é preciso distinguir entre o conceito abstrato e o conceito real: 

 

Se uma audiência televisiva não existe em lugar nenhum, as audiências reais 

estão em toda parte, em uma multiplicidade inesgotável de maneiras de ver e 

se relacionar com a TV (assistir, receber, consumir, decodificar, utilizar, re-

lacionar-se com etc.), sempre em mutação e expansão. (ANG, 1991, P. 14). 

 

A massa não tem comportamento homogêneo, ao contrário. Essa é a conclusão mais di-

reta dos estudos desses e outros investigadores. Se o público é visto como massa no sentido 

quantitativo, na soma de pessoas que se estão expondo a um ou outro programa em determinado 

momento, as opções que os indivíduos fazem diante da TV são absolutamente individuais.  

Verifica-se, principalmente a partir dos anos 1970, uma evolução histórica na maneira 

como o telespectador é percebido ou reconhecido pelos produtores de televisão, pesquisadores 

sociais e institutos de medição de audiência. A imagem de um sujeito absolutamente passivo 
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que se esparrama no sofá e se concentra totalmente na TV durante horas e horas foi evoluin-

do, como veremos, para chegar àquela de um indivíduo irrequieto, sempre insatisfeito com o 

que é exibido e prestes a mudar de canal ou desligar o aparelho. 

 

 

2.2 “Batatas de Sofá” em Extinção  
  

 

A televisão tornou-se tão importante na sociedade e inseriu-se tão profundamente no 

dia a dia das famílias que o próprio público, a partir de determinado momento, começou a 

observar com atenção alguns tipos de atitude diante da tela, identificando-se ou não com 

comportamentos tidos como típicos dos consumidores mais dedicados.  

 Nos Estados Unidos, nos anos 1970, foi criada uma expressão pejorativa para definir 

os telly addicts ou viciados em televisão. Eles foram apelidados de coach potatoes (“batatas 

de sofá”) (ANG, 1991, p. 34), sinônimo de pessoas preguiçosas que não fazem nada além de 

sentar na frente da televisão. Um grupo de amigos que defendia o direito de gastar todo o 

tempo livre com essa forma de entretenimento, comendo porcarias e “vegetando” na sala de 

estar, e que rechaçava as críticas dos que pregavam uma vida mais ativa e saudável, criou um 

clube com o mesmo nome. O movimento adotou um slogan curioso e uma “missão pública”, 

que reproduzimos na versão original, em inglês: 

 

Couch Potatoes – The society for the prolonged viewing of television. The 

Couch Potatoes organization feels that “in a country where there are more 

homes with televisions than with indoor plumbing, “it was time for television 

watchers to “come out of the closet and lie down and be counted” (THE PO-

TATO MUSEUM, 2010) 

  

Numa tradução livre, o clube Batatas de Sofá defendia o “direito” de assistir à TV por 

tempo prolongado e afirmava que em um país que tinha mais casas com aparelhos de TV do 

que com rede de esgoto interna já “era tempo dos telespectadores saírem do armário e 

deitarem-se no sofá para serem contados”. Para fazer parte do clube, o interessado tinha que 

declarar prazer em ver TV e listar cinco programas preferidos. A associação teria conseguido 

atrair mais de 1 milhão de membros não oficiais e passou a publicar livros e até um jornal, o 

“The tuber‟s voice: the couch potato newsletter”. Mais tarde, o nome Potato Coach foi adota-

do para um programa de TV que testava os conhecimentos dos participantes sobre assuntos do 

“mundo televisivo”. 
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 A história é divertida, pois, obviamente, o movimento nasceu com um espírito bem-

humorado. Os criadores transformaram a ideia em uma marca para fazer negócios, vendendo 

publicações e outros produtos personalizados. O fato é que a expressão se tornou de uso co-

mum e acabou sendo incorporada aos dicionários de língua inglesa exatamente por sintetizar a 

maneira como a audiência da TV era percebida. O coach potato virou clichê de um suposto 

telespectador padrão, mas, como várias pesquisas viriam a confirmar depois, não refletia o 

comportamento do público em geral, nem mesmo de todas as pessoas que gastam muito tem-

po diante da televisão.  

 Há diversas maneiras de ver TV, e o que se convencionou chamar de “audiência de 

massas” é a somatória de muitas audiências ou modos de se expor à programação (FUENZA-

LIDA, 2002, p. 9). Para discutir a questão, primeiramente devemos examinar as 

especificidades da audiência televisiva. 

 Uma audiência, genericamente falando, é diferente de uma testemunha e de um obser-

vador. Enquanto estes assistem a um acontecimento involuntariamente, acidentalmente ou 

incidentalmente, a audiência, na maior parte das vezes, faz isso por opção e pode decidir o 

que deseja ver. Essa definição se aplica também ao público que vai ao teatro ou a um jogo de 

futebol, mas, segundo Abelman e Atkin (2002, p. 2,3), autores que fazem a comparação, a 

audiência de televisão é única nos seguintes aspectos: o telespectador está separado do local 

onde se desenrolam as transmissões, não pode interagir com os protagonistas – as chances de 

fazer isso são extremamente limitadas – e está fisicamente separado de outros membros da 

audiência. A TV é, na maior parte do tempo, vista no contexto residencial, e o ato de ver um 

programa nessa situação é compartilhado apenas com os moradores do mesmo lar, ou ocorre 

individualmente. Outra característica é que, pelo fato de as transmissões cobrirem vastos terri-

tórios e alcançarem um grande número de residências, a TV costuma ter públicos enormes – 

por isso, compreensivelmente, chamados de audiências de massa. 

Outras mídias têm públicos de massa. Os espetáculos conhecidos como vaudevilles, 

performances teatrais que reuniam números de circo, magia, animais treinados e outras atra-

ções, são tidos como os primeiros fenômenos midiáticos com público de massa. Companhias 

artísticas que faziam as encenações surgiram principalmente nos Estados Unidos e Canadá no 

final do século XIX. As companhias eram itinerantes e apresentavam um mesmo show em 

centenas de cidades. Depois de algum tempo, determinado espetáculo já havia sido visto por 

milhares e milhares de pessoas espalhadas por muitos Estados. Em outras palavras, embora 

em momentos diferentes, um mesmo conteúdo comunicacional era exibido a centenas de mi-

lhares de espectadores.  
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Peças teatrais, concertos e, depois, o cinema são outros tipos de manifestação artística 

que passaram a acumular públicos de massa com inúmeras apresentações iguais. Mesmo os 

jornais e revistas levam as mesmas informações a milhares e até milhões de pessoas. A dife-

rença é que, no caso da TV, uma grande audiência é atingida por um programa num mesmo 

momento, e as plateias costumam repetir o ato de sintonizá-lo todos os dias, ou todas as se-

manas, conforme a periodicidade (ABELMAN; ATKIN, 2002). O sucesso e a longevidade de 

um programa dependem de ele conseguir atrair as pessoas continuamente e de criar um públi-

co assíduo. Mas, a cada edição, o público não é mais o mesmo. Embora muitos telespectado-

res sejam fieis e habituais, a audiência é composta de um conjunto instável e em constante 

fluxo, ao contrário do que podem levar a pensar as pesquisas de sintonia: 

 

Seu tamanho e composição [da audiência] mudam de programa a programa, 

de episódio a episódio e até de um bloco a outro no mesmo episódio. Em ou-

tras palavras, mesmo que o tamanho da audiência permaneça estável – de um 

programa, episódio ou bloco ao próximo – aquela audiência pode não ser 

composta dos mesmos indivíduos de antes (ABELMAN; ATKIN, 2002, p. 

4). 

 

Cada transmissão pode atrair uma parte de telespectadores fiéis e assíduos, uma parte 

de pessoas que veem com regularidade o programa, mas não todas as vezes que é exibido, e, 

finalmente, de uma parcela que vê eventualmente, talvez uma única vez. Diferentemente das 

vaudevilles, dos espetáculos teatrais e musicais e dos filmes cinematográficos, geralmente 

assistidos uma única vez por cada espectador, um programa de TV é uma produção que se 

atualiza a cada transmissão com o objetivo de ser acompanhada repetidas vezes pelas mesmas 

pessoas. Mantendo as mesmas características de conteúdo (formato, personagens, duração 

etc.), cada programa pretende, na medida do possível, atrair os mesmos espectadores das edi-

ções anteriores. Foi assim, com conteúdos padronizados e regulares, que a mídia TV se conso-

lidou em todo o mundo. Como veremos adiante, a padronização em torno de gêneros e forma-

tos de fácil reconhecimento faz parte dos contratos ou pactos de comunicação (VERÓN, 

2002; FUENZALIDA, 2002) com o público e visam garantir a regularidade no hábito de ver 

TV. 

No auge da popularidade das grandes redes, nos anos 1970 e 1980, quando a concen-

tração de públicos atingiu recordes históricos, verificava-se alto grau de fidelidade e assidui-

dade aos programas. Com o advento de novas opções de mídia, de novas tecnologias, como o 
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controle remoto e equipamentos de gravação, e a proliferação de canais de TV, a concentra-

ção dos telespectadores nos mesmos programas foi diminuindo e a instabilidade da audiência 

se intensificou (BORELLI; PRIOLLI, 2000).  

Outra característica do modelo com o qual a TV se consolidou se refere ao ambiente 

onde ocorre o consumo. “O lar é a situação habitual e cotidiana da comunicação televisiva; 

nesse sentido amplo, também se pode falar de família”, diz Fuenzalida (2002, p. 46), em con-

sonância ao que observam Abelman e Atkin (2002). Há diferentes constituições familiares, 

com filhos crianças, adolescentes ou adultos, há famílias monoparentais, casais sem filhos, 

lares de parceiros homossexuais, casas onde vivem pessoas solteiras, sozinhas ou com com-

panheiros de habitação. De qualquer modo, reitera Fuenzalida, a TV sempre foi uma mídia 

consumida dentro de casa, e a presença dos membros residentes por mais ou menos tempo no 

lar está relacionada também ao maior ou menor tempo de sintonia. As pessoas que ficam mais 

no lar, como donas de casa e pessoas da terceira idade, por exemplo, dedicam mais horas à 

televisão do que os que trabalham fora. 

Por outro lado, há diferentes níveis de atenção ao que está sendo exibido de acordo 

com o ritmo de afazeres domésticos e interesses de cada telespectador. Fuenzalida (2002) 

observa que os índices quantitativos de audiência não dizem nada a respeito da qualidade de 

atenção que os telespectadores prestam a um programa. A ideia de que as pessoas ficam hip-

notizadas diante da TV, afirma ele, foi desfeita por várias pesquisas. Ele cita os estudos de 

Collet (1986), Barrios (1988), CNTV (1985), Morley (1988) e pesquisas próprias que investi-

garam a atitude de consumo em tempo real, isto é, fizeram observações enquanto as pessoas 

estavam diante do televisor. Tais pesquisas indicaram, por exemplo, que muitas crianças fa-

zem tarefa escolar ou brincam com a TV ligada, ou que é comum as donas de casa se empe-

nharem nos afazeres domésticos e só prestarem atenção quando algo lhes interessa. 

 

A audiência dedica aos televisores ligados uma atenção variável que pode 

ser concentrada em uns poucos programas, de monitoramento intermitente 

do televisor, mais auditiva do que visual em outros programas, ou de olhar 

distraído ao que passa na tela, como ocorre em uma sala de espera (MOR-

LEY, 1988; LINDLOF et al., 1988, apud FUENZALIDA, 2002, p. 52). 

 

Conforme Fuenzalida, a maioria dos programas diurnos não é vista com atenção con-

centrada. A TV durante o dia é uma espécie de companhia para as donas de casa, por exem-

plo, que mantêm o aparelho ligado enquanto fazem suas tarefas. De vez em quando, elas pa-
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ram os serviços domésticos para ver um quadro interessante e, outras vezes, ouvem de longe 

os comentários do apresentador. É comum que nas telenovelas da tarde essas mulheres se de-

em o direito a um repouso e fiquem cochilando diante do televisor, de onde acompanham a-

penas uma ou outra cena mais comovente ou engraçada. 

O controle remoto contribui nesse hábito de monitoramento, desde que permite o zap-

ping (troca intermitente de canais) para uma olhada rápida em vários canais, uma observação 

fragmentada do que está passando. O autor sugere que poucos programas concentram a aten-

ção total do telespectador, o que ocorre principalmente no horário nobre (FUENZALIDA, 

2002). Isso pode explicar o porquê da drástica diferença de preço dos horários publicitários no 

horário noturno. A diferença não se deve apenas a um alcance maior de público, mas também 

ao nível de atenção que o telespectador dedica aos comerciais. Esse é outro aspecto que dife-

rencia a audiência de TV. No cinema, no teatro ou na escola, a atenção das pessoas tende a ser 

exclusiva e muito mais concentrada no centro emissor. Dada a liberdade que se tem em casa  

 

a qualidade da atenção à TV varia de acordo com as atividades domésticas e 

os interesses diante dos gêneros televisivos. Os interesses e necessidades do 

público são de diferentes naturezas: informativos, cognitivos, afetivos, mais 

conscientes e evidentes ou menos conscientes; diferem não só pela idade e 

sexo, como por suas motivações socioculturais e seus estados de animo etc. 

(FUENZALIDA, 2002, p. 23). 

 

A verificação desses níveis de qualidade no tipo de atenção com que se vê TV derru-

bou as antigas teorias de que os programas provocavam uma espécie de hipnose, concentran-

do totalmente o indivíduo enquanto estivesse com o televisor ligado. Essas hipóteses supu-

nham que bastava haver exposição para que ocorresse a atenção total. 

 

 

2.3 Motivações e Gratificações  
 

 

No que diz respeito às motivações que levam os indivíduos a passar horas diante da 

TV e a escolher o que assistir, Abelman e Atkin (2002) afirmam que, acima e além de qual-

quer outra função que a televisão possa ter, ela diverte as pessoas. Inclusive os programas 

jornalísticos e os comerciais são elaborados principalmente com o objetivo de entreter o pú-

blico, apesar de haver muitos documentários e reportagens apresentados com seriedade.  
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Na maioria das vezes, assistir à TV é um ato voluntário, decidido com o uso da razão e 

realizado com o objetivo de obter gratificação pessoal em necessidades que precisam ser satis-

feitas, explicam Abelman e Atkin (2002, p. 72-3). Segundo eles, não existe uma razão única 

para explicar por que as pessoas veem TV, mas a maioria dos fatores de motivação se enqua-

dra em algumas das seguintes categorias: a) prazer – os seres humanos são motivados a per-

petuar e aumentar as experiências prazerosas e gratificantes e ao mesmo tempo minimizar as 

situações que provocam desconforto ou aversão – “o caráter hedonista da natureza humana 

pode explicar a quantidade obscena de tempo que um típico ser humano gasta na frente da 

TV”; b) relaxamento físico – um sofá confortável, o controle remoto e horas sem fim de entre-

tenimento no lugar de outros tipos de atividade mais complicados são, inquestionavelmente, 

motivações para quem procura descanso; c) escapismo e entretenimento – depois das pressões 

das atividades de trabalho ou estudo ou das tensões nas relações sociais enfrentadas durante o 

dia, a TV é o método mais cômodo e barato de controlar ou evitar sofrimento e estímulos ad-

versos; ver os problemas dos personagens televisivos, os perigos e os desafios de indivíduos 

que parecem estar em situações piores do que as que se enfrentam pessoalmente podem trazer 

conforto emocional; d) companhia – esta é uma motivação muito comum para pessoas que 

tem dificuldade de relacionamento social ou que estão isoladas por força de doença ou idade 

avançada – uma pesquisa realizada nos anos 1990 (KELLOGG, 1995 apud ABELMAN; AT-

KIN, 2002, p. 74) revelou que pelo menos 42% do telespectadores entrevistados ligavam a 

TV eventualmente apenas para ouvir o som de vozes ao fundo e diminuir a sensação de soli-

dão; e) vigilância e afirmação – as pessoas confiam na TV para saber o que acontece no am-

biente externo e para se assegurar de que as coisas estão sob controle, isto é, no sentido de que 

não há nenhuma ameaça que requeira ações pessoais; f) voyeurismo – saber da vida alheia, 

entrar na intimidade de outras pessoas, vasculhar o universo proibido, secreto, ou ilegal de 

políticos e celebridades são curiosidades que a TV satisfaz “saborosamente” aos telespectado-

res; estes se comportam como voyeurs invisíveis, silenciosos, que podem assistir a tudo e sa-

ber de tudo sem risco ou comprometimento; g) hábito – quando não há nada melhor a fazer, 

nenhuma atividade mais interessante para preencher o tempo livre, as pessoas ligam a TV; ver 

TV estimula a ver cada vez mais – a gratificação imediata pode vir de várias formas (distra-

ção, relaxamento, informação, companhia) em alguns segundos, o que faz o telespectador 

associar emocionalmente e fisicamente o ato de ligar o televisor com um prazer instantâneo. 

 Por tudo isso, ver TV pode facilmente se transformar num hábito, que é simples e ba-

rato de manter. Para alguns críticos, a sociedade norte-americana teria sido impregnada com o 
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teor de entretenimento que o público se habituou a ter com a TV, efeito que em grau maior ou 

menor pode-se aplicar à sociedade contemporânea em geral: 

 

Os Estados Unidos hoje são uma sociedade de entretenimento televisivo 24 

horas. Tudo na América contemporânea é um entretenimento, dos eventos 

esportivos aos grandes negócios, a política, certamente a religião e mesmo a 

academia. Se não for divertido, simpático ou embalado em uma mensagem 

de dez segundos, esqueça. Se não puder ser apresentado com uma face sorri-

dente, otimista, sexy, não vale apena prestar atenção. Nós somos espectado-

res em uma grande sociedade de entretenimento admirando alguns superas-

tros no palco que não apenas interpretam mas se expõe o suficiente para se-

rem consagrados como heróis da nossa época (MITROFF; BENNIS, 1993 

apud ABELMAN; ATKIN, 2002, p. 18).  

 

Duas pesquisas feitas no Brasil no anos 1990 mostraram resultados similares aos obti-

dos nos estudos mencionados por Fuenzalida e por Abelman e Atkin sobre o que atrai o pú-

blico à TV. Ruótolo (1993) fez uma investigação na região conhecida como ABC paulista, a 

qual inclui os municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano, no Estado de São 

Paulo. Borelli e Priolli (2000) trabalharam com focus groups formados nas cidades de São 

Paulo e Rio de Janeiro. 

Embora os dois estudos tenham tido âmbitos regionais e tenham utilizado metodologi-

as diferentes – o primeiro, quantitativa, e o segundo, qualitativa, ambos trouxeram constata-

ções relevantes, e, em muitos pontos, coincidentes a respeito da relação dos telespectadores 

com a televisão. 

A discussão dessas pesquisas é importante porque estudos recentes que iremos analisar 

revelam em que grau certos tipos comportamento de consumo televisivo verificados na época 

se acentuaram e passaram a definir novas atitudes de exposição. 

 Ruótolo organizou uma tipologia de telespectadores a partir do cruzamento das infor-

mações que foram obtidas num estudo de campo sobre os hábitos de consumo de TV e o per-

fil do público. O objetivo era traçar um quadro motivacional da audiência. Baseado nos resul-

tados, ele divide os telespectadores em cinco categorias principais, de acordo com caracterís-

ticas sociodemográficas e psicológicas, preferências e hábitos de consumo de mídia. 

 A análise é feita com base na Teoria de Usos e Gratificações, que tem como foco cen-

tral o conjunto de motivações que levam o telespectador a expor-se à televisão. Segundo essa 
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corrente teórica, “não se pergunta o que a televisão está fazendo às pessoas, mas o que as pes-

soas estão fazendo com a televisão”, explica Ruótolo (2001, p. 13). 

Conforme a interpretação do pesquisador, a teoria indica que os indivíduos escolhem 

os meios de comunicação e a eles se expõem para satisfazer certas necessidades:  

 

A formulação da teoria de Usos e Gratificações afirma que as condições so-

ciais e psicológicas do indivíduo dão origem à sua motivação de ver televi-

são para preencher determinadas necessidades. Essas necessidades aparecem 

a partir das situações vividas pelos indivíduos na sua experiência diária. As 

situações do quotidiano são, portanto, a gênese das gratificações, na medida 

em que facilitam o maior ou menor envolvimento com os meios de comuni-

cação ou que geram necessidades não plenamente satisfeitas na vida real e 

que são compensadas pelo uso dos meios de comunicação (RUÓTOLO, 

2001, p. 15) 

 

O levantamento no ABC confirma que o hábito de assistir à TV pode ter motivações 

que vão do desejo de atualização e fortalecimento de opiniões à simples necessidade de rela-

xamento. O Quadro 3 resume a classificação proposta pelo estudo e o conjunto de motivações 

para cada tipo de telespectador. 

Observa-se que os telespectadores são agrupados em cinco categorias, de acordo com 

perfil psicológico e socioeconômico e com as preferências em relação à mídia. 

  



87 

 

A fim de facilitar a compreensão da análise, o autor atribuiu a cada tipo de telespecta-

dor uma denominação, conforme expresso na coluna da esquerda no Quadro 3. 

   

  

Quadro 3. Tipologia dos telespectadores  

Fonte: Quadro elaborado pelo autor a partir da pesquisa de Ruótolo (1993).  

Obs.: O resumo apresentado neste quadro foi feito com base nas características predominantes em 

cada grupo de telespectadores. Exemplo: o grupo V é composto principalmente por 

telespectadores do sexo feminino, mas não exclusivamente.  

  

Como se nota, assistir à TV é um passatempo ou relaxamento para a maioria dos teles-

pectadores. É também uma atividade usada para esquecer os problemas, como fonte de infor-

mação sobre o que acontece no mundo, para fortalecer opiniões pessoais, como companhia e 

aliada na solução de problemas pessoais/emocionais. Muitos a reconhecem como hábito ou 

como parte da rotina do dia a dia. 

 A pesquisa de Borelli e Priolli (2000, p. 211-50) com pessoas das classes A, B e C, de 

ambos os sexos e idades de 15 a 40 anos, residentes na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, 

chegou a conclusões similares sobre fatores de motivação. 

O estudo apontou que, para as donas de casa,  

 

a TV é um veículo indispensável; a vida pela – ou com -a televisão torna-se 

um pouco mais „ampla‟, movimentada, divertida; é principalmente pela TV 

que essas mulheres se informam, se divertem (...); essas entrevistadas têm 

pouco acesso a outras mídias (…) a condição econômica menos favorecida, 

os filhos e uma rotina doméstica exaustiva impedem que elas tenham ativi-

Tipo de 

telespectador 

% da 

população 

Perfil 

predominante 

Tempo dedicado 

à TV 

Interesses/ 

Motivações 

Programas 

preferidos 

I – eclético 

 

24% 

 

- mais jovem 

- alta 

escolaridade 

- bom padrão de 

renda 

Médio 

(menos tempo no 

domingo) 

- atualização 

- fortalecimento de 

opiniões 

- informação, hábito, 

passatempo 

Telejornais 

Esportes  

II – 

instrumental 

 

24% 

 

- alta 

escolaridade 

- bom padrão 
De renda 

Pouco tempo - atualização 

- temas de conversa 

- telejornais 

-documentários 

III – 

desintegrado 

 11%  - mais velho 

- escol. Média 

- renda baixa 

Médio - informação 

P/ interação social 

- relaxamento 

- diversão 

- esportes 

- variados 

Iv – habitual-

escapista 

18% - mulheres 

- baixa 

escolaridade 

- renda baixa 

Muito tempo - rotina p/ esquecer 

problemas 

- companhia, 

relaxamento, diversão 

- novelas 

- auditório 

V – envolvido 23% - mulheres 

- baixa 

escolaridade 

- renda baixa 

Muito tempo 

(especialmente aos 

domingos) 

- relação ativa 

- TV como aliada 

(emoções, companhia, 

respostas) 

- variados 

(não há 

programas 

rejeitados) 
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dades extralar com constância, assim a TV “é obrigatória”, é companheira 

indispensável (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 213). 

  

Outras constatações dos pesquisadores a partir do estudo foram que as mulheres e ho-

mens que trabalham fora e os grupos mais jovens têm menos apego à televisão, “mas não se 

imaginam sem o meio”. Como têm acesso a outros meios, consideram a TV uma mídia a 

mais, “embora seja a mais corriqueira, habitual e cômoda”. Os mais jovens, principalmente, 

são muito críticos em relação à programação, acham-na decadente, dizem que “há pouco o 

que ver”.  

Os entrevistados de maior poder aquisitivo têm três ou quatro televisores em casa, 

principalmente em salas de estar e dormitórios. Nas residências do público B e C, a média é 

de dois aparelhos. Um hábito comum das mulheres que trabalham fora é “ouvir a TV”, isto é, 

deixar o aparelho ligado enquanto fazem as atividades domésticas e parar quando algum pro-

grama interessa. Os jovens de 15 a 18 anos costumam ficar horas sentados ou deitados vendo 

TV. A televisão está incorporada ao cotidiano, mas esse cotidiano é tão rápido e intenso que 

eles são levados a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto estão com o televisor da 

sala ou do quarto ligado, têm por hábito falar ao telefone, ouvir música, estar no computador e 

jogar videogames. Os jovens tendem a se isolar mais nos quartos para assistir à TV, onde op-

tam por programas diferenciados do restante da família (BORELLI; PRIOLLI, 2000).  

Na pesquisa realizada por Borelli e Priolli, boa parte dos entrevistados já tinha acesso à 

internet e a videogames. Para eles, tanto os jovens como os adultos, essas novas atividades 

pareciam ter ocupado um tempo antes reservado à televisão. Disseram preferi-las por serem 

mais dinâmicas e que a internet permitia à pessoa ficar ligada ao que acontecia no mundo e se 

relacionar com os amigos e outros internautas.  

Os telespectadores com TV por assinatura também se mostraram desiludidos com os 

canais. Excesso de repetições de filmes e programas, a mesma “monotonia” da TV aberta, a 

falta de ousadia e de novidades foram as críticas mais comuns. 

Um dos hábitos observados em todos os entrevistados foi o de zappear pelos canais, 

pagos ou abertos. “Não há quem veja TV de maneira atenta e estática”, concluíram os pesqui-

sadores (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 247). Usar o controle remoto constantemente oferece 

“uma visão global do mundo televisivo, mesmo que fragmentado”, relatam. Outras conclu-

sões relevantes: apesar das muitas críticas aos programas, pela “mesmice, excessiva populari-

zação, decadência e vulgaridade”, não há quem não tenha na TV um meio de distração, diver-
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são e informação; o poder do meio, sua capacidade de fazer “sonhar e fantasiar continuam 

fortes e muito presentes. 

Para os pesquisadores, “há uma mudança significativa no ato de assistir à TV, o espec-

tador fiel está em extinção” (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 223). O zappear constante indica 

uma diversificação de interesses num mundo rápido e complexo. O telespectador busca novi-

dades o tempo todo, requer novos modelos, mas ainda precisa das referências antigas: 

 

A atitude [de zapear o tempo todo] parece confirmar necessidade do novo, 

do tradicional e do diverso, do ficcional e do espetacular e ainda do real, do 

palpável, num modo de vida internacionalizado e extremamente „exigente‟. 

[…] Ver TV parece acompanhar o ritmo agitado e diverso que os entrevista-

dos vivem em suas próprias vidas, um ir e vir, estar lá e cá, recebendo uma 

carga considerável de informações, digerindo-as, reciclando-as, retendo e e-

legendo o que lhes é mais significativo (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 223). 

 

Entre 1993 e 1996, o controle remoto chegou às classes mais pobres. A venda de apa-

relhos com o dispositivo para esse público subiu 158%. Pesquisa do Ibope (BORELLI; 

PRIOLLI, 2000) revela que, de 1993 a 2001, aumentou de 30% para 88% o número de 

domicílios com TV com controle remoto. 

O Datafolha também pesquisou o fenômeno em 1998 e acusou que 53% dos telespec-

tadores já tinham o hábito de mudar de canal enquanto assistiam à TV, passando por cinco 

emissoras, em média, a cada vez que faziam zapping. A MTV fez um levantamento entre a 

própria audiência e constatou que 73% dos telespectadores mudavam de canal até durante os 

programas preferidos (ANDRELO, 2006). 

Reter os telespectadores durante os intervalos tornou-se um desafio para as emissoras. 

As pessoas já costumavam fazer outras coisas no horário dos comerciais, como ir ao banheiro 

ou até a cozinha. Com o controle na mão, quando não saem do local onde está a TV, é comum 

fazerem zapping por outros canais. 

A perda de audiência nos intervalos tem sido combatida pelas emissoras com algumas 

estratégias, como anunciar as atrações do bloco seguinte, interromper os capítulos de novelas 

no clímax ou estender a duração de entrevistas (ANDRELO, 2006). Em 1997, o Datafolha 

apurou que 23% dos telespectadores trocavam de canal na hora dos comerciais. 

A fuga dos consumidores durante as mensagens dos anunciantes, segundo Borelli e 

Priolli (2000), estimulou o crescimento das ações de merchandising inseridas dentro dos 
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programas, como novelas, revistas televisivas e atrações de auditório, a ponto de a venda 

desse formato comercial tornar-se fundamental para as emissoras.  

 A popularização do controle remoto é tida como um dos principais fatores que provo-

caram uma divisão maior da audiência entre os canais de televisão, fazendo a Globo perder a 

situação de quase monopólio que detinha até o início daquela década: “O controle é, ao mes-

mo tempo, o desespero e a salvação das redes de televisão. Desespero daquelas que tinham 

uma audiência cativa – caso da Globo – e salvação daquelas que começam a ser descobertas 

pelo zapping, como as emissoras de UHF” (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 151). 

A universalização do videocassete nas residências também provocou mudanças. Sob 

estímulo de uma queda drástica dos preços em relação à década anterior, a venda anual do 

equipamento, no mesmo período do boom do controle remoto, de 1993 a 1996, aumentou em 

43%. Com fitas alugadas em videolocadoras ou gravações feitas a partir do que passava nos 

canais normais, propalou-se o hábito de ver filmes e programas alternativos àqueles exibidos 

na grade das emissoras (BORELLI; PRIOLLI, 2000). 

Os discos e tocadores de DVD e os DVRs digitais, que simplificam ao máximo o ato 

de fazer gravações diretamente do televisor, substituíram os videocassetes e estimularam ain-

da mais os novos modos de ver TV.  

Mais adiante, voltaremos aos dois estudos analisados para discutir de que maneira as 

motivações dos telespectadores ajudam a definir as estratégias utilizadas pelos produtores de 

programas de TV na busca de grandes audiências. 

Na seção a seguir, analisamos a evolução dos hábitos de consumo de TV e dos índices 

de audiência nos anos 2000, diante do surgimento das novas mídias e das novas plataformas 

de acesso aos programas televisivos. 

 

 

2.4 Novas Telas e a Televisão Customizada 

 

 

A televisão foi lançada comercialmente nos Estados Unidos em 1946 e em poucos a-

nos mudou o estilo de vida norte-americano. No ano do seu surgimento, apenas 6.500 casas 

tinham televisores e 90 milhões de pessoas iam ao cinema semanalmente. Quatro anos depois, 

já havia 1,7 milhão de televisores, e o público dos cinemas havia diminuído em um terço. Pas-

sado algum tempo, chegou à marca mais baixa, 18 milhões de pessoas, ou seja, apenas 20% 
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do público que havia antes da TV. A popularização do meio nos anos 1950 trouxe consequên-

cias para outras mídias e mudou hábitos do cotidiano. Várias revistas deixaram de circular, 

60% das famílias mudaram o horário de dormir, 55% adotaram novos horários de refeições e 

78% passaram a usar a TV como “babá eletrônica”. Conversas com amigos, cultos religiosos, 

limpeza doméstica, viagens de lazer ficaram em segundo plano em relação à TV (ABEL-

MAN; ATKIN, 2002, p. 7). 

Entre as décadas de 1960 e 1980, a popularidade do meio cresceu rapidamente em todo 

o mundo. O processo ocorreu, muitas vezes, em ritmo diferente, algumas nações tiveram um 

boom repentino, em outras a expansão foi mais gradual. Mas a televisão se tornou a mídia 

hegemônica e a principal forma de lazer em praticamente todos os países, no que diz respeito 

ao tempo de dedicação das pessoas. Desde o início, na grande maioria dos lugares, a TV foi 

sendo introduzida como meio de comunicação acessado dentro dos lares. A sala de estar se 

tornou o local privilegiado para ver televisão, e a reunião familiar para ver as atrações notur-

nas mais famosas virou uma cena típica dos lares (FUENZALIDA, 2002). 

Esse quadro já não é um padrão desde o final dos anos 1980. Novas situações de expo-

sição à TV começaram a surgir. Primeiramente, porque o consumo solitário ficou mais fácil, 

pois muitas famílias de melhor poder aquisitivo passaram a ter dois ou até três televisores em 

casa. Paralelamente, novas tecnologias de transmissão, recepção e gravação de imagens am-

pliaram as possibilidades nas formas de assistir a programas de TV. Mais aparelhos nas resi-

dências e os avanços tecnológicos permitem que cada indivíduo desenvolva hábitos individu-

ais e customizados
13

 para essa atividade. O telespectador ganhou mais opções para escolher 

programas preferidos e horários, locais e tipo de tela em que quer vê-los.  

Para fins operacionais deste estudo, criamos duas categorias principais de situações de 

exposição no que diz respeito à temporalidade e à plataforma de recepção (suporte/sistema de 

transmissão). Essa divisão serve de base para uma proposta de classificação, que apresenta-

mos mais adiante, sobre modos de sintonia, isto é, sobre as maneiras de utilizar as opções de 

acesso às atrações exibidas na TV. São elas (Quadro 4 e Quadro 5): 

a) exposição quanto à temporalidade – diz respeito ao momento em que o telespec-

tador vê os programas, de acordo com a disponibilidade de horários ou desejos; ele pode sin-

tonizar a programação dos canais em tempo real por um dos vários sistemas de transmissão 

                                                
13 A palavra customizar, derivada do inglês customize, é um anglicismo novo aplicado na área de in-

formática e marketing para expressar a adaptação de um produto ao gosto ou necessidade de um con-
sumidor (Dicionário Caldas Aulete). Alguns preferem o termo “personalizar”, mas utilizamos o an-

glicismo por ser de uso mais comum e exprimir melhor o sentido ao qual se aplica neste caso. 



92 

 

ou gravar as atrações que deseja ver e acessar no momento mais propício – cada uma das 

duas opções forma uma subcategoria;  

b) exposição quanto à plataforma de recepção – sejam ao vivo ou gravados, os pro-

gramas escolhidos pelos telespectadores podem ser vistos em televisores convencionais, telas 

de computadores, celulares, minitelevisores e outros suportes desenvolvidos com tecnologias 

digitais. 

 Escolhemos a divisão nessas duas categorias porque, pela perspectiva do espectador, 

cada situação muda as circunstâncias da exposição e o comportamento de consumo do meio.  

Os dispositivos de visualização de imagens permitem ver diferentes tipos de produtos 

audiovisuais. Por isso, vale ressaltar que não abordamos neste trabalho a audiência de vídeos 

de uma forma geral, o que incluiria uma infinidade de opções facilmente acessíveis na atuali-

dade, como curta-metragens, vídeos disponibilizados em redes de intercâmbio entre usuários, 

como o site YouTube, produções empresariais, institucionais, educacionais, experimentais e 

outros tipos encontrados principalmente na internet. Tratamos apenas dos programas de TV, 

produções que seguem padrões de gênero, formato e linguagem concebidos originalmente 

para exibição por emissoras de TV. Apesar da adequação às novas plataformas de recepção e 

aos novos hábitos de consumo de mídia, esses programas têm características básicas que se 

consolidaram nas primeiras décadas de existência da televisão, conforme vimos anteriormen-

te. A exceção são os filmes cinematográficos, que acabaram sendo adotados pela TV e se tor-

naram um gênero de programa oferecido regularmente na grade das emissoras. A partir das 

películas feitas para o cinema, surgiu o telefilme, gênero muito similar. Atualmente, a indús-

tria cinematográfica produz quase sempre com a perspectiva de exibição dos filmes nas redes 

de TV e de distribuição por DVD, em serviços de compra na TV paga e via internet. 

 

TV em tempo real Programas gravados pelo telespectador ou comprados/alugados 

 

TV aberta Originada na TV aberta ou paga (gravados com TiVo, DVRs acoplados 

ou não, computadores com antenas e softwares de recepção de sinais de 

TV) 

TV paga (satélite, cabo e 

sistemas secundários)  

Locação e compra (na forma de DVDs comprados/alugados em 

locadoras físicas; na forma de arquivos baixados de locadoras virtuais 

ou por softwares de troca de arquivos entre usuários via internet) TV digital (canais abertos ou 

pagos)  

Streaming (transmissão de 

programas via internet sem 
necessidade de download) 

Aplicativos para celulares 

(streaming)  

Quadro 4. Exposição quanto à temporalidade  

Fonte: classificação proposta pelo autor 
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Televisor convencional comum (familiar) 

Televisor convencional acoplado a DVD ou DVR 

Computadores, notebooks e netbooks 

Celulares com TV digital 

Smart phones (celulares com acesso à internet), Ipads 

DVD players portáteis, minitelevisores e outros aparatos móveis 

 

Quadro 5. Exposição quanto às plataformas de sintonia de programas 

Fonte: classificação proposta pelo autor 

 

Se pensarmos nos múltiplos cruzamentos possíveis entre essas formas de assistir à TV, 

poderemos compreender até onde pode chegar a customização do consumo. Em outras pala-

vras, é possível perceber como cada indivíduo pode “montar” a própria grade de atrações para 

ver de acordo com a própria vontade e conveniência de horários e situações.  

Imaginemos uma situação hipotética, na casa de um telespectador que é fã de telenove-

las brasileiras e séries norte-americanas. É uma pessoa que tem as noites livres e, na compa-

nhia dos pais, costuma assistir à novela das 21h em tempo real, no horário em que é exibida 

pela TV aberta. Terminado o capítulo, ele faz zapping por cerca de dez minutos entre um ca-

nal e outro, para eventualmente quando alguma imagem lhe chama a atenção, mas não encon-

tra nada interessante. Os pais se queixam da mudança constante de canais e ele os deixa assis-

tindo à TV da sala. Ali mesmo, do computador do quarto, pode baixar pela internet a última 

temporada de um seriado que ainda não chegou ao Brasil e assistir a um episódio. Há também 

a opção de alugar, na locadora do bairro, os DVDs de temporadas anteriores, como já fez em 

outras noites. Mais tarde, no telejornal exibido por volta das 23h30, ele voltará à sala para 

assistir, com o pai, aos gols do seu time, que jogou pouco antes sem transmissão ao vivo.  

A irmã, que também adora telenovelas, estuda à noite. Ela programou o DVR acoplado 

ao televisor para gravar a novela das 21h em um disco de DVD e vai assisti-la na TV do quar-

to, pois quando chegar da escola já encontrará o aparelho da sala sintonizado no noticiário de 

esportes. Depois de ver o capítulo do dia, por volta da 1h da manhã, a garota pode zappear 

pelos canais a cabo, dar uma parada no talk-show ao vivo de um canal aberto e, em seguida, 

assistir à gravação do último show de sua banda preferida até pegar no sono, lá pelas 2 da 

manhã. O show foi exibido dias antes por um canal a cabo. Por sorte, a amiga encontrou o 

vídeo em um site da internet e fez download com o celular. Nossa jovem telespectadora trans-

feriu o arquivo para o próprio telefone usando o popular sistema bluetooth e agora pode ver o 

programa na cama. A telinha do celular, de 3 polegadas, não é o ideal, mas o que importa 

mesmo é a música para adormecer.  
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Se somarmos o tempo que os dois irmãos passaram diante de algum tipo de tela, tere-

mos cerca de três horas de exposição de cada um a programas de televisão. Cada telespecta-

dor dedicou tempo a ver o que queria, utilizando telas diferentes e com programas gravados 

ou ao vivo, transmitidos por canais abertos ou pagos ou obtidos na internet. Se a profusão de 

novos canais abertos e pagos (sem contar os digitais que já foram criados em vários países) 

ocorrida nos anos 1990 colocou diante do telespectador uma infinidade de opções, as tecnolo-

gias de gravação e os novos suportes transportáveis eliminaram as barreiras de locais e horá-

rios que os consumidores poderiam ter para ver TV.  

 

2.4.1 Acumulação de Audiências 

 

Avaliar a exposição quantitativamente exige que observemos, como exposto no exem-

plo simulado, as múltiplas formas de como os programas podem ser transmitidos e vistos e 

também as maneiras como os índices de audiência podem ser computados. Apesar do proces-

so de fragmentação dos públicos, que vem pulverizando as plateias de grandes redes em di-

versos países, os fenômenos de grandes audiências de massa continuam existindo. Eles se 

manifestam de maneiras diferentes e ocorrem constantemente, embora não com a previsibili-

dade do passado.  

Abelman e Atkin (2002, p. 5) definem a audiência “tradicional” de TV como uma 

massa de pessoas que compartilham da mesma transmissão ao mesmo tempo. Com as possibi-

lidades de ver programas armazenados digitalmente em equipamentos DVRs, em discos 

DVD, em canais de TV por assinatura (pay-per-view) e na internet, ficou fácil as pessoas 

compartilharem o mesmo conteúdo em momentos diferentes. Além do mais, com a intensifi-

cação do comércio e distribuição de programas televisivos internacionalmente, muitos teles-

pectadores veem em casa, por emissoras nacionais, exatamente o que outras pessoas viram há 

algumas semanas ou meses em vários outros países. A somatória desses públicos forma uma 

massa de consumidores exposta ao mesmo conteúdo em momentos e regiões diferentes – co-

mo faziam as vaudevilles, ou como ocorre ainda com o cinema e os espetáculos artísticos. A 

análise dessas ocorrências – referimo-nos aos programas vistos por milhões de pessoas em 

momentos e situações diferentes – é mais um indicador de que a TV se mantém líder absoluta 

da atenção do público entre todas as mídias. E revela um dos motivos que estão levando os 

“programas de massa” a substituir os “canais de massa” como fenômenos dominantes de co-

municação com grandes públicos.  
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O episódio final de Mash, seriado exibido pela CBS entre 1972 e 1983, alcançou a 

maior audiência para um programa de TV transmitido regularmente nos Estados Unidos. Cen-

to e cinco milhões de telespectadores estavam sintonizados no encerramento da série, o que 

garantiu à emissora 60,2% de índice de rating e 77% de share (ABELMAN; ATKIN, 2002, p. 

5). Mash bateu o recorde histórico como transmissão convencional nos Estados Unidos, isto 

é, foi visto em tempo real e nos televisores domésticos. 

Sucessos de TV mais contemporâneos alcançam frequentemente públicos enormes, 

mas têm audiência composta de maneira diferente. Em 2008, cada episódio de House, a série 

mais vista no mundo naquele ano, alcançou uma audiência média de 85 milhões de pessoas 

em 66 países (EURODATATV, 2009). 

O número de pessoas que assistiu aos programas é certamente ainda maior, pois muitas 

formas de exposição não são computadas nas pesquisas (internet, DVDs alugados ou piratas, 

time shifted viewing etc.). 

 O episódio final da série Lost, outro fenômeno mundial, foi exibido simultaneamente 

nos Estados Unidos e em emissoras da Europa, Israel e Canadá em maio de 2010. Outros 59 

países, inclusive o Brasil, viram o programa no prazo de 48 horas após a transmissão original 

– um recorde na indústria televisiva (MATTOS, 2010). 

A diferença entre os sucessos de audiência de décadas atrás e os mais recentes é que, 

atualmente, em muitos casos, o público está espalhado em diversos países, vê em momentos e 

suportes diversos e muitos telespectadores assistem aos programas por meio de DVDs, de 

arquivos baixados da internet ou gravados em seus DVRs. Essas situações de exposição ca-

racterizam um novo tipo de audiência televisiva de massa, pelo fato de milhões de indivíduos 

compartilharem um mesmo programa, mas de maneiras distintas e em tempos diferentes.  

Alguns institutos de pesquisa já computam parcialmente o público que vê programas 

de forma não convencional. As metodologias para essa aferição vêm sendo aperfeiçoadas e 

ampliadas, como veremos adiante. 

As medições da audiência em outros suportes e por time shifting (fora do horário da 

transmissão) poderão ser somadas aos dados obtidos nas coletas de sintonia em tempo real e 

servirão para medir, entre outras coisas, o alcance real de um programa e do conteúdo publici-

tário que o acompanha.  

Relacionamos abaixo os modos mais comuns em que ocorre o ato simples de assistir a 

um programa de TV. Eles foram divididos de acordo com o suporte, a tecnologia de transmis-

são ou reprodução e o momento de visualização. 
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O ato de ver um programa pode ser definido como o momento em que o indivíduo de-

dica atenção a uma atração televisiva exibida em algum tipo de tela e que envolve uma narra-

tiva produzida com começo, meio e fim. 

Ainda que o espectador, por um motivo ou outro, possa ver apenas uma parte dessa 

emissão, ele a compreende como um enunciado construído para durar um determinado tempo, 

normalmente de trinta minutos a algumas horas.  

A listagem que apresentamos não pretende ser uma tipologia fechada, mas serve para 

tornar mais clara a exposição de nossos argumentos, e pode contribuir como referência para 

estudos que visem a construir uma classificação mais ampla e atualizada. Ela trata os progra-

mas como unidades de conteúdo simbólico que são acessadas, por diferentes vias, por um 

grande contingente de telespectadores. 

 Os quesitos refletem a exposição quanto ao tipo de plataforma (equipamento de sinto-

nia), temporalidade na recepção (conteúdo gravado ou ao vivo), plataforma de distribuição 

(TV aberta, por assinatura, digital, via internet, por mídia física como DVDs), ambiente de 

recepção e alcance de distribuição do programa (regional, nacional, por uma ou várias emisso-

ras, internacional, global). 

Algumas modalidades mencionadas podem sobrepor-se em função das possibilidades 

de convergência de mídias e dos hábitos de consumo. 

Vamos à classificação proposta: 

 

a) Sintonia tradicional nacional em tempo real – feita no televisor doméstico. 

O telespectador sintoniza o programa no momento em que está sendo transmitido por 

um canal com cobertura regional ou nacional. Telenovelas, séries, telejornais, compe-

tições esportivas, filmes, reality shows e programas de auditório são alguns exemplos 

das atrações mais consumidas em tempo real. É a maneira antiga e ainda a mais co-

mum de ver TV. Aos poucos, porém, poderá ser gradativamente substituída, por boa 

parte do público, pelo acesso a programas gravados pelo telespectador ou obtidos pela 

internet e por sistemas pay-per-view dos canais por assinatura. 

 

b) Sintonia tradicional internacional em tempo real – feita pelo televisor do-

méstico. O telespectador sintoniza no momento em que o programa está sendo trans-

mitido por um fornecedor de imagens internacional e retransmitido, com edição em 

tempo real, por emissoras nacionais – exemplos: Copa do Mundo, Olimpíadas, pro-

nunciamentos papais, grandes fatos jornalísticos etc. Muitos telespectadores assistem 
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ao mesmo evento, no mesmo momento, com praticamente as mesmas imagens, exceto 

pelos cortes e o áudio introduzidos por cada emissora que faz a retransmissão. Alguns 

programas com essas características registram públicos gigantescos espalhados por 

duas centenas de países. Um exemplo recente é o resgate dos trabalhadores chilenos 

que ficaram presos em uma mina subterrânea por mais de dois meses, em meados de 

2010. A operação de salvamento, transmitida do local por uma única emissora estatal 

do Chile, foi retransmitida no mundo todo e vista por mais de 1 bilhão de pessoas, se-

gundo estimam os institutos de pesquisas (SALVADOR, 2010). 

 

c) Programas importados em emissoras nacionais – audiência de programas 

com distribuição internacional. As produções são adquiridas por redes de diferentes 

países, dubladas ou legendadas, e transmitidas via TV aberta ou paga com cobertura 

nacional. Vários seriados de sucesso na atualidade se enquadram nessa categoria. São 

programas que podem alcançar altos índices de audiência se somados os públicos que 

acompanham cada exibição em cada país. A prática de importação de programas de 

ficção pelas emissoras é antiga, mas ganhou novo impulso desde o final dos anos 

1990. 

 

d)  Fora do lar em televisor tradicional – É cada vez maior o número de locais 

públicos que dispõem de televisores, como bares, restaurantes e salas de espera. E 

cresce também o número de pessoas que assistem à TV em quartos de hotéis, escolas, 

campi universitários etc. O Nielsen já mede esse tipo de audiência nos Estados Unidos 

em tempo real. No primeiro dia de aferição, em julho de 2008, o instituto registrou um 

público de 570.000 telespectadores para o seriado House e índices de rating “fora do 

lar” entre 0,27% e 0,33% para as dez atrações mais assistidas. (NIELSEN e IMMI, 

2008). 

 

e)  Fora do lar – novas plataformas – acesso a programas de TV pelas telas de 

computadores do local de trabalho ou estudo ou em cyber cafes. 

 

f)  Audiência móvel – feita por celulares, e-readers, mini TVs, DVD players 

portáteis, durante o transporte em veículos, no trabalho, na escola ou em locais de 

lazer. A audiência de programas de TV em telefones celulares, particularmente, é um 

fenômeno muito recente, mas em franca expansão, pelo fato de que vai crescendo o 
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número de usuários com equipamentos com essa tecnologia e de emissoras com sinais 

digitais. Levantamento feito com 27.000 usuários de internet em 55 paises mostra que 

11% assistem regularmente a programas pelo celular. No Japão, o índice já é de 40%. 

(NIELSEN, 2010a) 

 

g)  Pay-per-view/video on demand – refere-se à compra de programas 

específicos ou competições esportivas oferecidos pelos canais de TV por assinatura. O 

telespectador escolhe o programa de uma lista de atrações e paga por exibição.  

 

h)  Timeshift TV (DVR) – o usuário grava atrações exibidas pelas emissoras em 

equipamentos DVR digitais acoplados a televisores e vê no momento em que desejar. 

Cerca de 30% dos lares norte-americanos já contam com DVR, e o Nielsen já inclui a 

sintonia por time shifting nas pesquisas diárias de audiência. Na temporada 2009-2010, 

11% da audiência do programa de TV mais visto nos Estados Unidos (American Idol) 

foi composta depois do horário da exibição original, ou seja, por meio de gravações em 

DVR. Mais de 30% do público de alguns programas atrações assiste aos programas gra-

vados em um prazo de até sete dias após a transmissão original. É o caso de Fringe 

(39%), Flashforward (36%) e Greys Anatomy (31%) (NIELSEN, 2010b). 

 

i)  Via internet / streaming – basicamente, há duas maneiras de assistir a 

programas de TV via internet. O streaming é a transmissão contínua, sem necessidade 

de o usuário fazer download. O internauta pode sintonizar atrações que estão sendo 

transmitidas ao vivo – como competiçoes esportivas ou qualquer tipo de show – ou 

acionar um programa arquivado no banco de dados de um provedor de serviços de 

vídeo. Muitas redes de TV disponibilizam na web a grade de programação em tempo 

real (a mesma transmitida por cabo, satélite ou sinal aberto) para ser vista via internet 

e programas já exibidos em datas anteriores para serem assistidos por streaming.  

 

j)  Via internet / download – por este sistema, o espectador busca arquivos 

disponibilizados em uma infinidade de sites, que podem ser recebidos gratuitamente 

ou por meio do pagamento de uma taxa. O usuário baixa e salva o programa no 

próprio computador ou celular e vê quando desejar. Há ainda os populares downloads 

que resultam da troca de programas entre usuários não institucionalizados. Neste caso, 

normalmente, são conteúdos gravados de emissoras de TV ou filmes produzidos para 
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o cinema . O procedimento é considerado ilícito, mas comum no ambiente online. Na 

pesquisa internacional Online Global Survey (NIELSEN, 2010a) mencionada acima, 

70% dos internautas entrevistados declararam que haviam assistido a pelo menos um 

programa pela internet no período de um mês anterior ao levantamento. 

 

k)   DVD – a produção e comércio de programas em fitas de videocassete, que se 

popularizou na década de 1980, foi substituída e ampliada com a introdução do DVD 

nas locadoras e lojas e com o comércio de cópias legais e piratas. Não existe medição 

separada do consumo de programas em DVD, mas levantamento do Ibope indica que 

cerca de 5% dos aparelhos de TV ligados no período noturno em 2009 estavam conec-

tados em DVDs, videogames, circuitos internos ou PCs, contra 88,2% na TV aberta e 

5, 8% em canais pagos. Naquele ano, 72% dos lares com TV já possuíam aparelhos de 

DVD (CASTRO, 2009). 

  O Gráfico 5 mostra o crescimento do número de lares com aparelhos de DVD.  

 

Gráfico 5. Crescimento de aparelhos de DVD nos lares brasileiros entre 2008 e 2009 

 

Fonte: Mídia Dados 2010 
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O Quadro 6 e a Tabela 17 abaixo expõem as situações de exposição dos 

telespectadores para o consumo de programas televisivos.  

 

Modos de sintonia quanto ao local de exposição e suporte 

Exposição no lar  

 

Sala de estar, dormitório, outros 

ambientes 

Televisores comuns, 

computadores 

Exposição fora do lar Salas de espera, quartos de 

hoteis, bares, restaurantes etc. 

Televisores 

convencionais 

Exposição em trânsito 

 

Metro, trem, ônibus, carros, 

estaçoes, aeroportos, praças 

Celulares, Ipad, DVD 

players 

 

Modos de sintonia quanto ao momento de exposição aos programas 

Exposição em tempo real 

(momento da transmissão) 

Televisores comuns 
Computadores 

 

Exposição posterior – time shifted 

(programas gravados da grade normal das 

emissoras) 

Televisores comuns   

Exposição posterior – arquivos digitais Computadores, celulares por 

download ou streaming de sites 

 

 

Modos de sintonia – programas fora da grade das emissoras 

 

Execução de DVDs comprados ou alugados 

(filmes, shows, series, documentários) 

Televisores convencionais, 

tocadores de DVD, 

computadores 

 

Exposição a 

programas obtidos em serviços de video on 

demand ou pay-per-view  

Em televisores convencionais  Compra de programas 

especiais oferecidos 

pelos canais de 

assinatura 

 

Arquivos de programas buscados pelo 

espectador 

 

Computadores e celulares Download pela 

internet a partir de 

provedores de serviços 
de video ou de outros 

usuários que utilizam 

aplicativos de 

shareware (troca de 

arquivos) 

 

Quadro 6. Opções e modos de ver de TV  

Fonte: Classificação proposta pelo autor  

 

 
Tabela 17. Maiores audiências em eventos de interesse mundial 

 

Evento Telespectadores 

(em bilhões) 

População mundial (%) Ano 

Funeral princesa Diana 2,5 43,1 1997 

Funeral de Michael Jackson 2,5 36,7 2009 

Final da Copa do Mundo da África do Sul 1,7 24,6 2010 

Abertura da Olimpíada de Pequim 1 14,9 2008 

Resgate dos mineiros chilenos 1 14,4 2010 

Chegada do homem à lua 500 milhões 13, 8 1969 

 

Fonte: Salvador (2010)  

 

Emissoras, produtores de TV, agências de publicidade e anunciantes detectaram há al-

gum tempo as mudanças na composição das audiências. Perceberam, assim, a necessidade, 
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cada vez maior, de haver medição permanente de programas vistos em outros suportes e fora 

da situação tradicional da TV na sala de estar. 

“O mercado já considera urgente o lançamento de uma medição de audiência de 

programas vistos em outras mídias, como celular, miniTV, iPod e internet ou gravados pelo 

telespectador”, escreve Mattos, jornalista especializada em televisão. A grande equação para 

os anunciantes e empresas televisivas, segundo ela, “é saber o quanto continuar investindo no 

modelo convencional, ainda responsável pelo sustento da indústria, e quanto focar em novos 

negócios” (2010). 

No Brasil, o Ibope se preparava para começar a fazer, até o final de 2010, aferições de 

programas gravados pelo telespectador em DVD e DVR. Posteriormente, pretende implantar a 

medição em telefones celulares, computadores e minitelevisores digitais. Os procedimentos 

deverão ser desenvolvidos gradativamente. 

 Primeiramente, por meio de aparelhos chamados DIB 6, uma nova modalidade do pe-

oplemeter que deve ser implantada nos televisores para registrar a programação gravada. A 

nova medição informará, além da audiência em tempo real de um programa, os pontos adicio-

nais obtidos com a audiência feita no mesmo dia e até uma semana depois. A ideia é que, em 

2011, o DIB 6 seja instalado também em computadores para medir o acesso de programas em 

portais. Uma variação do software do DIB 6 poderá ser utilizada em telefones celulares e ou-

tros equipamentos móveis (MATTOS, 2010). 

O Ibope, o Nielsen e outros institutos internacionais ainda estudam metodologias de 

análise das audiências acumuladas. Os novos critérios e tecnologias de aferição já demons-

tram resultados inusitados. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, no horário mais disputado, o das 21 horas, as emis-

soras oferecem os programas mais populares. Muitos telespectadores assistem a um programa 

no momento em que é transmitido e gravam outro, de um canal concorrente, para vê-lo em 

seguida. Deixam assim de ver a atração transmitida na sequência em tempo real. 

Na prática, os programas das 22 horas estão competindo com aqueles exibidos às 21h 

(MATTOS, 2010). 

Elaboramos o Quadro 7 a seguir para demonstrar os tipos de exposição que podem ser 

utilizados para cálculo da audiência acumulada. 
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 A coluna central mostra os públicos submetidos a cada tipo de exposição a serem 

considerados na somatória da audiência total de um programa. 

 

Tipo de programa Local e suporte 

(audiências somadas) 

Momento da exposição 

 

Programas nacionais exclusivos a 

grade regular de uma emissora  

(ex. Telejornais, talk shows, 

programas de auditório, 

humorísticos, reality shows, 

telenovelas)  

Sintonia nos lares 

+ 

Sintonia fora do lar 

+ 

Sintonia em aparelhos moveis 

+ 
Sintonia em computadores por streaming 

de site da emissora 

+ 

Acesso ao programa gravado em DVR 

+ 

Acesso em computadores por download 

de site da emissora ou por streaming  

Público sintonizado em 

tempo real em território 

único 

 

 

 
 

 

Timeshifting – fora do 

horário da trasmissão 

original 

Grandes eventos esportivos, 

políticos e religiosos – transmissões 

em tempo real, parcialmente 

editadas pelas emissoras nacionais  

Sintonia nos lares 

+ 

Sintonia fora do lar 

+ 

Acesso em computadores ou celulares 
por streaming de sites das emissoras 

+ 

Execução da gravação do programa em 

equipamento de DVR 

Públicos sintonizados em 

diferentes paises no 

momento da transmissão  

 

 
 

Timeshifting – fora do 

horário da trasmissão 

original  

 

Programas comercializados para 

várias emissoras nacionais e 

exportados – ou distribuídos 

ilegalmente (pirataria). (ex.: series, 

telenovelas, videoclipes, shows, 

filmes, documentários) 

Sintonia nos lares de cada país a cada 

exibição 

+ 

Sintonia fora do lar 

(considerando a audiência de cada 

transmissão, em cada país, do mesmo 

programa) 
+ 

Download dos programas pela internet e 

visualização em computadores 

+ 

 Execução dos programas gravados em 

dvrs domésticos. 

+  

Execução de discos dvds comprados ou 

alugados 

Públicos sintonizados no 

mesmo programa em 

diferentes paises, em 

horários e dias diversos, 

mas em cada lugar em 

tempo real (no momento da 

transmissão pela emissora 
nacional) 

 

 

Timeshifting – fora do 

horário da trasmissão 

original  

 

Quadro 7. Múltiplas situações de acumulação de audiência 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Obs.: Na coluna do meio, o sinal “+” indica como a audiência de vários públicos pode ser somada 

para aferição do total de pontos de um programa.  
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2.4.2 Preferência por TV ao Vivo 

 

Pelo que já foi exposto, é possível constatar que, mesmo com a fragmentação da audi-

ência entre muitos canais e formas de ver TV, as mega atrações dirigidas a públicos de massa 

não estão desaparecendo. Por outro lado, ao contrário do que as novas situações de exposição 

à programação televisiva podem sugerir, a TV ao vivo assistida dentro do lar não  está se 

tornando opção secundária para a maioria dos telespectadores. As primeiras pesquisas e 

estudos científicos considerando as novas e diversas possibilidades de exposição indicam que 

assistir à TV em tempo real com a família é um hábito arraigado, e deve continuar sendo, por 

tempo indefinido, a principal maneira de acessar o meio.  

As opções de novos suportes e acesso a programas tendem a contribuir para que as 

pessoas mantenham ou até intensifiquem o hábito de ver TV durante várias horas por dia. 

Quem tem um cotidiano de muitas atividades fora do lar, por exemplo, pode assistir 

facilmente aos programs prediletos sem as amarras de horários e de local fixo. Ou pode ter a 

“companhia” da TV a qualquer momento e em qualquer lugar. Ocorre, contudo, que a 

tradição de ver TV em casa se mantém e, pode-se dizer, continua sendo o alicerce para o 

grande consumo do meio.  

Um dos primeiros países a medir e estudar o time shift viewing foi o Reino Unido. 

Uma pesquisa conduzida por Sarah Person e Patrick Barwise (2007) sobre a maneira como as 

pessoas veem TV surpreendeu os especialistas da área, contrariando muito do que se tem 

escrito sobre novas tendências da audiência. Eles gravaram mais de 100.000 horas de vídeo 

registrando o comportamento de telespectadores. E chegaram, entre outros resultados, a duas 

conclusões inesperadas: as pesquisas sobre maneiras de ver TV realizadas por meio de 

entrevistas distorcem os resultados, porque os próprios telespectadores não conseguem relatar 

fielmente o comportamento diante do meio; e a maioria das pessoas escolhe ver programas ao 

vivo, de preferência na companhia dos familiares, no aparelho de TV da sala de estar. Isso é 

verdade principalmente quando o trabalho ou os estudos fora de casa deixam poucos 

momentos para o convívio, o que torna a TV importante motivo para reunir a família.  

No que diz respeito à programação gravada, a pesquisa revela que a maioria das 

pessoas primeiro verifica “o que está passando” na TV. Se não há nada interessante, os 

telespectadores recorrem aos programas armazenados no DVR. E, em ocasiões mais raras, se 

também não acham nada lá, buscam um video on demand nos serviços de TV paga ou na 

internet.  
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 Segundo o estudo de Person e Barwise feito ao longo do ano de 2007, mesmo nas 

casas que possuem equipamentos de DVR, 85% do tempo é dedicado a ver TV ao vivo. 

Quando isso não é possível, a maioria dos telespectadores que fizeram gravações (60%) 

assiste aos programas no mesmo dia ou no dia seguinte. 

Em levantamento feito com 27.999 usuários de internet em 55 países, o Nielsen 

(2010a) também confirmou a preferência absoluta pela TV ao vivo. O instituto apurou um 

consumo de quatro horas diárias, em média, por habitante na maior parte dos territórios pes-

quisados. Trinta por cento dos usuários já tem uma TV HD e 70% costumam assistir a vídeos 

online. Cerca de 11% têm acesso a TV por celulares, média que é muito maior na Ásia (26%), 

especialmente no Japão e na Coreia do Sul, onde chega a 40%. Onze por cento dos internautas 

disseram que pretendiam comprar um PC tablet, como o popular modelo Ipad, da Apple, no 

próximo ano. A posse de TVs para recepção de 3D também deve crescer, pois 12% dos entre-

vistados manifestaram planos de adquirir uma no curto prazo. O resultado da pesquisa é bas-

tante revelador, pois mostra que inclusive os internautas, pessoas que têm outras opções pelo 

fato de estarem conectadas à rede, preferem as transmissões de TV em tempo real. (NIEL-

SEN, 2010a)  

As medições eletrônicas feitas pelo instituto Nielsen nos Estados Unidos são ainda 

mais detalhadas e realizadas com uma amostragem que representa todo o universo de teles-

pectadores, internautas ou não. Embora restritas ao país, elas comprovam tendências nos hábi-

tos de consumo detectadas em outros lugares. No primeiro trimestre de 2010, o instituto cons-

tatou que mais da metade das residências já tinham um televisor de alta definição (NIELSEN, 

2010b). Para assistir a programas pré-gravados, um terço já possuía equipamentos de grava-

ção digital e 63,5% das casas dispõem de internet banda larga, que permite o acesso a pro-

gramas de TV pela rede mundial de computadores. Em 22% das residências, pelo menos um 

morador já contava com um telefone celular com tecnologia smartphone, que oferece recursos 

avançados para ver e baixar vídeos online. Dos usuários desses aparelhos, 20 milhões, apro-

ximadamente, dizem utilizá-los para assistir a vídeos.  

O levantamento constatou que 94 milhões de telespectadores norte-americanos gra-

vam, eventualmente, programas da TV e às vezes utilizam os serviços de video on demand 

(compra de programas por meio dos canais de TV por assinatura). O tempo médio de consu-

mo diário com programas gravados ou comprados, porém, é de dezenove minutos, ou seja, 

apenas 6,2% em relação ao total de tempo vendo televisão.  

Os computadores também vêm sendo mais utilizados para assistir a vídeos online, há-

bito que aumentou 16% em um ano. Boa parte ocorre durante o horário de trabalho, quando 
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44% dos vídeos pela internet são assistidos. Conforme o Nielsen (2010b), o video online não 

substitui a TV. Os telespectadores costumam acessar pela internet os programas que perderam 

ou que não estão disponíveis na TV.  

Tomando-se o tempo de consumo separadamente, a TV é a preferida na média da po-

pulação, mesmo entre os internautas. São 127 horas mensais de TV contra 26 horas de nave-

gação. O consumo de vídeo online toma, em média, 2h19min por mês. O levantamento con-

clui também que os usuários mais ativos de internet estão entre os mais dedicados telespecta-

dores. Esses internautas passam 250 minutos diários diante da TV, enquanto a média das pes-

soas que nunca utilizam a internet é de 222 minutos. 

Comparando-se as três plataformas – TV tradicional, computador e celular – e mais o 

consumo de conteúdo pré-gravado, confirma-se que a TV ao vivo tem predomínio absoluto. A 

Tabela 18, a seguir, indica as médias diárias por pessoa, considerando toda a população acima 

de 2 anos de idade.  

 
Tabela 18. Tempo de consumo de TV ao vivo, pré-gravada e pela internet nos EUA (1º 

 trim./2010) 

 

Tempo diário de consumo televisivo  

TV tradicional ao vivo 5h05 

Pré-gravada 0h19 

Consumo de programas pela internet 0h03 

Consumo de programas pelo celular *  0h04 (semana)  

Total com programas de TV 5h27 

 

Fonte: Nielsen (2010b). Média nacional por habitante, independente ou não de possuir a 
tecnologia.* Média das pessoas que possuem celulares com TV. 

Obs.: O total de tempo médio assistindo a programas de TV no trimestre analisado não é 

proporcional à média atual, informada anteriormente neste trabalho, pelo fato de ocorrer 

significativa queda no consumo nos meses de verão (junho, julho e agosto). 

 

  

O hábito de assistir à TV fazendo outras tarefas ao mesmo tempo se acentuou com a 

popularização da internet. Na primeira medição sobre esse comportamento nos Estados Uni-

dos, em 2008, o Nielsen verificou que em um terço do tempo que os usuários gastam na inter-

net em casa eles estão com a TV ligada. “A velha mídia divide as atenções do usuário com a 

nova, em lugar de concorrer pela atenção dele”, afirma o relatório do instituto (GORMAN, 

2008). 

 “O uso de TV é o mais elevado de todos os tempos. No entanto, há muito mais gente 

utilizando a internet, e há curiosidade sobre essa divisão de tempo. Parte da resposta é que os 

dois usos são simultâneos”, comentou ainda Gary Holmes, porta-voz da Nielsen (GORMAN, 

2008). 
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O estudo não diferencia entre os tipos de uso de internet nos quais os telespectadores 

mais se envolvem, embora já se saiba que as atividades online mais comuns geralmente sejam 

buscas na web, envio de emails e outras formas de comunicação por texto, além de compras, 

disse Holmes. Mais recentemente, houve o boom das redes sociais, envolvendo internautas do 

mundo todo. Dos norte-americanos, 59% costumam usar frequentemente TV e internet simul-

taneamente (Tabela 19). O tempo de acesso simultâneo é curto, mas na média vem aumentan-

do. Eram 2h36min por mês no final de 2008 e subiu para 3h30min no final de 2009.  

 

Tabela 19. Uso simultâneo de TV e internet nos EUA (1º trim./2010) 

 

Pessoas que utilizam TV e internet simultaneamente * 58,7% 

Número estimado de pessoas que utilizam TV e internet simultaneamente 133,9 milhões 

Tempo gasto com o uso simultâneo de internet e Televisão por pessoa/mês  3h41min 

 

Fonte: Nielsen (2010b). * Ao menos uma vez por mês. 

 

 

2.5 Convergência para a TV 
 

 

A revista inglesa The Economist (2010) repercutiu a pesquisa realizada por Person e 

Barwise com executivos do setor de televisão e trouxe à tona várias opiniões relacionadas à 

audiência de TV em face das inovações tecnológicas. A publicação começa comentando que 

“a televisão monótona imperava em um mundo de escassez, quando havia pouco o que assis-

tir. Com a multiplicação do número de canais, com mais casas equipadas com DVRs e com a 

televisão difundida pelos computadores e celulares, há sempre alguma coisa [boa] passando.” 

David Poltrack, encarregado da área de pesquisas da rede norte-americana CBS, afir-

ma, em entrevista à revista, que a tecnologia está ajudando os programas principais a alcançar 

audiências ainda maiores. Ele diz que, agora que ficou fácil gravar programas ou encontrá-los 

online, as atrações famosas exibidas em emissoras diferentes nos mesmos horários se estão 

liberando da concorrência entre si mesmas. O telespectador que gosta de dois programas que 

vão ao ar ao mesmo tempo pode gravar um deles para assistir depois. Ou, se está fora de casa, 

pode programar a gravação dos dois ou buscá-los na internet para ver quando puder.  

A preferência do público, porém, é assistir em tempo real e ao lado de mais gente. “As 

pessoas querem ver „Pop Idol‟ quando todo mundo está vendo”, comenta Mike Darcey, da 

operadora de TV por assinatura BSkyB .  
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Os profissionais de TV entrevistados pela The Economist, em geral, concordam que há 

mais demanda em programas que a família toda pode ver junta. Segundo Colleen Fahey Rush, 

encarregada de pesquisa da área de pesquisa do canal MTV, a televisão é ainda uma atividade 

muito social. As crianças da atualidade, por exemplo, gostam de passar o tempo com os pais, 

talvez porque na maior parte do dia tenham poucas oportunidades para isso. E uma coisa que 

preferem fazer juntos é assistir à TV, diz ela. Para Rush, aliás, não só as crianças buscam 

companhia. O que mais as pessoas querem é ficar juntas diante do televisor. Embora cada 

indivíduo possa ter forte convicção do que quer ver, diz a pesquisadora, é comum que o 

telespectador abra mão de suas preferências para desfrutar da TV com seus familiares ou 

companheiros.  

Outra constatação do estudo britânico de Person e Barwise é que a TV ao vivo não é 

apenas o meio mais popular de ver programas de vídeo, mas também influencia o que as 

pessoas veem em outros aparelhos. Os programas de maior audiência transmitidos pelos 

canais abertos ou pagos tendem a ser os mais gravados nos computadores e aparelhos móveis. 

O fenômeno ocorre também nas transmissões via internet. Matthias Buchs, da RTLNow, um 

website que exibe videos com a tecnologia streaming (que não exige que os arquivos sejam 

baixados no computador do usuário) diz que a audiência online de um programa atinge o pico 

no período de até um dia depois que ele foi exibido da TV. 

Ainda em seu informe especial, The Economist comenta que outras tecnologias estão 

“aprendendo” a ficar mais próximas da televisão. O YouTube, site de compartihamento de 

vídeos na internet, ficou famoso pelas cenas incomuns, engraçadas, curiosas e dramáticas que 

oferece. Os videos curtos ainda são muito vistos, mas desde o final de 2009 o site tem uma 

seção de downloads denominada TV Shows, um serviço muito parecido com aquele de video 

on demand da TV paga. Mesmo na seção mais conhecida de vídeos breves do YouTube, o 

campeão de popularidade teve origem na TV. O post mais visto no site em 2009 foi a 

interpretação de Susan Boyle, finalista do programa de TV Britain’s Got Talent com a 

canção I Dreamed a Dream. Cento e vinte milhões de internautas de todo o mundo 

acessaram o vídeo. (IDG NOW, 2009). 
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  3 DISCURSOS E FORMATOS HÍBRIDOS 
  

 

Neste capítulo, vamos discutir algumas das principais estratégias discursivas da TV de 

massa e a maneira como os formatos e fórmulas tradicionais são utilizados, simultaneamente, 

com os mais inovadores, na busca de audiência. Primeiramente, faremos um breve resgate da 

trajetória das formas narrativas do meio, a partir dos textos de Umberto Eco e de autores que 

fazem uma leitura da TV contemporânea. 

Em seguida, analisaremos dados de audiência de programas internacionalizados que 

ocupam a liderança em diversos países e que utilizam os novos recursos que caracterizam a 

televisão dos anos 2000. Ao final, analisamos o caso brasileiro, em que a Rede Globo mantém 

hegemonia absoluta há muitos anos graças a uma estratégia habilmente concebida e focada 

para a parcela de público mais fiel à televisão.  

 

 

3.1 Textualidades Televisivas 
 

 

As novas mídias e os novos modos de ver TV provocaram mudança radical no “ecos-

sistema midiático”, afirma Scolari, retomando uma metáfora utilizada por Innis, McLuhan e, 

mais recentemente, por Logan (SCOLARI, 2009, p. 175). A expressão ecossistema comuni-

cacional sintetiza a abordagem que estuda a inter-relação dos vários meios de comunicação no 

ambiente cultural, social e econômico, assim como os conflitos e influências entre as várias 

mídias. 

Para Scolari, essa abordagem deve estar cada vez mais presente nas investigações cien-

tíficas. Ele defende que o estudo isolado de qualquer meio tem cada vez menos sentido, pois, 

em qualquer sociedade, os indivíduos estão expostos a várias formas de transmissão de cultu-

ra e tipos de comunicação. Há um processo contínuo de influências e de transformações dos 

agentes participantes da complexa rede formada pelos meios, a cultura e os membros de uma 

sociedade. 

Pierre Levi (1998) denomina esse conjunto de rede sociotécnica. Scolari (2009, p. 176) 

também adota a expressão, ressaltando que esse tipo de olhar pode ser aplicado a qualquer 

fase da história: “Se levarmos em conta que desde a invenção da escrita existem tecnologias 
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de comunicação, podemos aplicar a metáfora do ecossistema midiático a qualquer época his-

tórica, desde o Império Romano até a modernidade ou a pós-modernidade”.  

O jogo de forças no ecossistema comunicacional impele os meios a contínuas trans-

formações, a adaptações, na tentativa de ganhar espaços e adequar-se às mudanças do público 

e dos contextos sociais e culturais. Uma classificação proposta por Umberto Eco no início dos 

anos 1980 tem servido como referência para muitas análises a respeito da evolução da televi-

são desde seu surgimento. Esses estudos tratam dos tipos de conteúdo e narrativas utilizados 

nos programas, pela abordagem que os pesquisadores chamam de semiótica televisiva. A 

classificação de Eco divide a história do meio em duas fases. A primeira vai do aparecimento 

da TV até os anos 1980, quando mudanças perceptíveis nos programas assinalam o início do 

segundo período. Outros pesquisadores identificam uma terceira fase a partir do final dos anos 

1990.  

Scolari diz que a televisão do século XXI adotou inovações importantes e que novas 

textualidades convivem com as antigas. Elas podem tanto ocupar espaços paralelos – há mui-

tos programas que mantêm estruturas tradicionais ao lado de outros inovadores – ou contami-

nar-se entre si, criando gêneros híbridos ou dando origem a novos formatos. 

A TV está falando a um espectador formado em outras experiências mediáticas, o que 

obriga o meio a modificar os dispositivos gramaticais e narrativos. Para Jenkins, 

 

A convergência exige que as empresas midiáticas repensem antigas posições 

sobre o que significa consumir mídias, suposições que moldam tanto decisões 

da programação quanto de marketing. Se os antigos consumidores eram tidos 

como passivos, os novos consumidores são ativos. Se os antigos consumidores 

eram previsíveis e ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumi-

dores são migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou mei-

os de comunicação. Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os 

novos consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho de con-

sumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores são 

agora barulhentos e públicos. (JENKINS, 2008, p. 45) 

 

Há pelo menos duas décadas, emissoras e produtores começaram a inovar para acom-

panhar as transformações no comportamento do público, Algumas das mudanças mais percep-

tíveis apontadas por Scolari (2009, p.182) foram introduzidas pelas novas séries norte-

americanas, com desdobramentos transmidiáticos, aceleração narrativa e fragmentação das 

telas. De fato, as séries estão entre as produções de maior sucesso de audiência na atualidade e 

muitos dos recursos discursivos que utilizam também aparecem em outros tipos de programas. 

Mas outros gêneros também trouxeram novidades, surgiram novos formatos de programas e 
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muitos conteúdos híbridos, mesclando antigas e novas formas narrativas como veremos adian-

te. 

 

3.1.1 Os Interpretantes do Discurso  

 

O termo neotelevisão foi utilizado por Eco pela primeira vez em um artigo em que ele 

anunciava uma nova era na história do discurso televisivo. O trabalho suscitou amplo debate 

entre pesquisadores do meio. Como dissemos, Eco dividiu a trajetória da TV em dois períodos 

distintos, a paleotelevisão e a neotelevisão. 

No primeiro, que vai até o início dos anos 1980, predominavam os programas cujas re-

ferências eram os fenômenos políticos, econômicos ou sociais, que os produtores procuravam 

refletir fielmente aos telespectadores. Na fase seguinte, a TV se torna o principal objeto do 

próprio universo discursivo. A ênfase deixa de ser o “mundo real”, ganhando destaque as re-

ferências criadas pela própria TV. O meio passa a tratar-se como protagonista de mudanças 

culturais e sociais. Segundo Eco, “a característica principal da neo-TV é o fato de que ela fala 

cada vez menos do mundo exterior (o que a paleo-TV fazia ou fingia fazer) e mais de si mes-

ma e do contato que está estabelecendo com seu público” (ECO, 1983, p. 37). 

Na primeira fase da TV, era clara a distinção entre informação e ficção. Os programas 

de informação, segundo o autor, são aqueles em que a televisão “fornece enunciados sobre 

acontecimentos que se produzem independentemente dela. Podem ser acontecimentos polít i-

cos, esportivos, culturais ou policiais. Os programas de ficção incluem os dramas, as comé-

dias, a ópera, os filmes”. Para Eco, essa distinção reflete “uma dicotomia enraizada na cultura, 

nas leis e nos costumes” que entra em crise na fase que ele chama de neotelevisão (ECO, 

1983, p. 41). 

Várias obras sobre o assunto foram publicadas desde então. Entre elas estão os traba-

lhos de autoria de Eliseo Verón (2004), Sylvie Blum (1979) e de Francesco Casseti e Roger 

Odin (1990). Esses autores discutem o tema quanto à agenda da TV e tratam com profundida-

de a questão do olhar na construção do discurso televisivo. O olhar direto do artista para a 

câmera – e, consequentemente, para os olhos do telespectador – é uma das marcas evidentes 

da passagem de fases. Ele se torna muito mais comum na fase da neotelevisão, intensificando 

a relação da TV com o receptor, estabelecendo um novo papel para o meio. Em sua análise, 

Eco descreve assim a oposição entre as pessoas que falam olhando para a câmera e as que 

falam sem olhar: 
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(...) os protagonistas de um incidente qualquer filmados pela câmera enquan-

to o fato está acontecendo não olham para a câmera; os participantes de um 

debate também não, porque a televisão os representa como envolvidos numa 

discussão que poderia acontecer em outro lugar; o ator não olha para a câme-

ra, justamente, para criar a ilusão de uma realidade. O olhar para a câmera 

associa-se, por outro lado, na televisão, com outro tipo de verdade. Quem 

olha para a câmera está dizendo ao espectador: „não sou um personagem i-

maginário, estou verdadeiramente aqui, e é para você que estou falando‟. O 

„não-olhar‟ para a câmera é, portanto, um “efeito de verdade” no nível do 

enunciado, ao passo que o olhar para a câmera sustenta outra verdade: neste 

caso não mais se trata da verdade do enunciado, ou seja, da adesão do enun-

ciado aos fatos, mas da verdade da enunciação. (ECO, 2003, p.48). 

 

Entre as outras mudanças que marcam a fase da neotelevisão, Casseti e Odin comen-

tam que “pela primeira vez aparecem as referências de um programa para outro, e nos noticiá-

rios, por exemplo, antecipa-se o programa que vem a seguir” (1990).  

 Os termos paleotelevisão e neotelevisão são considerados inadequados por Verón 

(2004), que entende que a simples dicotomia entre o novo e o antigo não é adequada para re-

fletir o tema. Mesmo assim, o autor concorda com a divisão e as características das duas eta-

pas propostas por Eco e identifica uma terceira fase na história do meio, a partir da virada do 

século XXI. 

Para Verón, a metáfora mais clara da televisão “de massas” do período inicial é a de “uma 

janela aberta para o mundo exterior”. O contexto socioinstitucional extratelevisivo fornecia o 

interpretante fundamental dessa fase, explica ele. O “mundo”, como objeto dinâmico dessa 

primeira televisão, “estava construído a partir de uma localização nacional. O interpretante 

central era o Estado-nação, num sentido simultaneamente político e cultural” (VERÓN, 2002, 

p. 24).  

 Ainda de acordo com Verón, a estratégia enunciativa da televisão para o interpretante 

nação é buscar conceitos de cidadania nos destinatários para estabelecer os contratos de co-

municação. 

 Em outras palavras, os valores de cidadania representavam o principal “coletivo co-

municacional”, ou o que Vianna (2004) consideraria o conjunto de signos de conexão – refe-

rências culturais comuns entre o público destinatário sobre as quais os produtores podem es-

tabelecer contratos de comunicação. 

 Verón cunhou a expressão “contratos de comunicação” para definir condições invari-

antes do discurso que os veículos precisam adotar para estabelecer interação regular com os 

públicos. A essência do pensamento de Verón está na ideia de que o discurso não se reduz ao 
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código linguístico, de que “o sentido se produz na recepção, é um produto intrinsecamente 

social – os textos se encontram inseridos numa matriz social e esta matriz é parte constitutiva 

de sua significação” (GONÇALVES, 1996). Para Verón,  

 

Só há “discursos situados”: não se pode conceber uma teoria da produção 

social do sentido voltada unicamente para a produção, uma vez que é na re-

cepção, ou no reconhecimento, que os traços ideológicos determinam a aná-

lise da produção, as diferentes leituras e a produção propriamente dita, atra-

vés de diferentes componentes significantes (1980, p. 81) 

 

 Conforme ainda o pesquisador, um discurso, ao ser produzido, implica uma série de 

outros que o antecedem (parte das condições de produção). Esse discurso, uma vez reconheci-

do, passa a fazer parte da rede, constituindo condições de produção para os discursos seguin-

tes. Essa ótica, afirma Verón (2004), provocou uma mudança na própria natureza da semiolo-

gia, identificada com a fase que viria a ser denominada como pós-estruturalista.  

Na segunda fase (neotelevisão), que se estende do início dos anos 1980 até o final do 

século XX, a própria televisão se torna a instituição interpretante (VERÓN, 2002, p. 23). A 

proliferação de novos gêneros de programas ou mudanças nos existentes ilustram essa passa-

gem. 

Como exemplos, ele cita a emergência dos programas de jogos, a interiorização dos 

telejornais (os debates internos e as opiniões dos âncoras tornam-se mais fortes que os fatos 

enunciados) e a utilização de estratégias enunciativas como os videoclipes e formatos breves 

na programação (vinhetas, rápidas mudanças de cena etc.). 

  A terceira fase da televisão, com a qual Verón atualiza e dá sequência à classificação 

proposta por Eco, caracteriza-se pela valorização crescente de um novo interpretante, o coti-

diano do destinatário. A explosão dos reality shows e suas audiências históricas são o marco 

inicial dessa nova etapa (VERÓN, 2002, p. 53). 

  Semprini (1994) foi um dos primeiros a identificá-la, nos anos 1990, quando esse for-

mato de programa e os talk-shows começaram a se tornar comuns. A exposição do privado e 

da intimidade dos indivíduos era um novo componente que surgia na cena televisiva. 

 Ficou ainda muito mais frequente a participação dos telespectadores – através do tele-

fone, cartas, internet, entrevistas nas ruas, depoimentos em programas de auditório. 

Os shows de novos talentos e o investimento do jornalismo nas histórias do “cidadão 

comum” também proliferam no novo período. Os participantes dos reality shows são apresen-

tados como personagens “reais”, “gente do mundo lá fora”, que não habita o “planeta TV”. 



114 

 

Há um esforço generalizado dos produtores em mostrar pessoas desconhecidas e o dia a dia de 

cidadãos comuns. 

Colocado de forma resumida, os interpretantes do discurso televisivo que sobressaem 

em cada fase são, respectivamente, o Estado-nação, a própria televisão e o “cidadão comum”. 

  Verón (2004) enfatiza que, evidentemente, há diferenças de ritmo entre a evolução da 

TV em diferentes países e sobreposição das etapas. Scolari (2009) diz que a oposição entre 

paleotelevisão e neotelevisão poderia levar a pensar na substituição de um modelo pelo outro, 

o que não ocorre de fato. 

Na verdade, há experiências integradas não só das duas fases no fluxo televisivo, mas 

também da terceira etapa. Essa situação ficou clara na observação empírica que fizemos para 

este estudo, na qual registramos quadros com formatos característicos da paleo e da neotelevi-

são alternados com atrações típicas da terceira fase. 

Simultaneamente a conteúdos que os autores mencionados relacionam à primeira ou 

segunda fase da televisão, identificamos a presença frequente do “novo interpretante”, ou a 

realidade das pessoas comuns (característica da terceira fase), em programas das principais 

redes.  

 Para Scolari, a terceira etapa na história da televisão é marcada também pela combina-

ção de linguagens de duas ou mais mídias, pela intensificação do discurso da TV sobre a pró-

pria TV – a metatelevisão, segundo Carlón (2006) –, e pelas narrativas hipertextuais: 

 

Se cada texto gera seu leitor e, por extensão, cada interface constrói o seu 

usuário, é pertinente perguntar como a difusão de novas práticas interativas 

(como navegar na internet, viver na Second Life ou brincar ou jogar video-

games) afetam os meios tradicionais. Esta experiência de fruição hipertextu-

al construiu um leitor especialista em textualidades fragmentadas com gran-

de capacidade de adaptação a novos ambientes de interação (SCOLARI, 

2008, p. 183).  

 

As novas formas visuais repercutem na interface da televisão. Os telejornais procuram 

reproduzir o ambiente multimídia habitado pelos novos telespectadores confrontando, por 

exemplo, por meio de múltiplas telas, interlocutores separados fisicamente ou modulando em 

blocos cada informação nas vozes de vários jornalistas e comentaristas. Vered (2002, p. 25) 

usa a expressão “windows aesthetics”, ou “estética de janelas” – para definir as novas confi-

gurações visuais da TV contemporânea. 
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A expressão remete ao sistema operacional Windows da Microsoft, instalado na maior 

parte dos computadores em todo o mundo, e que insere o usuário num ambiente de múltiplas 

janelas para o desenvolvimento das mais variadas atividades. A mesma estética e tipo de fun-

cionamento e interação visual – em janelas – são adotados em uma infinidade de aplicativos e 

navegadores de internet. 

Telas e janelas reproduzem, dessa forma, um ambiente absolutamente reconhecível e 

familiar para os espectadores da TV. 

 

3.1.2 A Explosão dos Novos Formatos 

 

Scolari diz que os meios de comunicação precisam adaptar-se aos novos espectadores 

e que várias manifestações da terceira fase da televisão desenvolvidas com esse objetivo ca-

racterizam uma espécie de hipertelevisão
14

. O termo está associado aos chamados hipertextos 

na internet, que são os conteúdos construídos pela associação de enunciados feita por cada 

usuário. A partir de um tema ou assunto de interesse, o internauta vai fazendo conexões com 

outros textos e compondo sua própria “edição” da leitura. 

Muitos programas de TV passaram a simular a navegação no espaço virtual da web, u-

tilizando artifícios que remetem a situações similares. Isso não significa que as formas televi-

sivas anteriores são desprezadas, mas tendem a ficar em segundo plano ou são mescladas para 

dar lugar a formatos híbridos. 

Outra observação de Scolari diz respeito à mistura de ficção e realidade, uma caracte-

rística que surgiu no período da neotelevisão e se acentuou com a hipertelevisão. O reality 

show é o gênero híbrido (realidade com ficção) por excelência. É o melhor exemplo dessa 

característica na nova fase e que fez muitos programas se tornarem líderes de audiência e ex-

trapolar a tela da TV, transformando-se em assunto cotidiano da imprensa e produto transmi-

diático. 

O final dos anos 1990 e o início do século XXI assistiram, ainda, à multiplicação dos 

programas narrativos como nunca se vira antes. Os destaques são as séries norte-americanas 

que fazem sucesso em dezenas de países de forma quase simultânea e representam um salto 

evolutivo da TV em termos de qualidade de produção. 

                                                
14 Scolari explica que usa a expressão hipertelevisão apenas com o fim de elucidar a análise, sem intuito de con-

ceituar com o termo a nova fase da televisão. 
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“Muitos investigadores coincidem na opinião de que as séries televisivas norte-

americanas são uma das experiências narrativas mais avançadas e ricas da cultura contempo-

rânea” (SCOLARI, 2009, p. 176). Técnicas narrativas experimentais, como multiperspectivas 

e relatos irreais, locuções em off sobrepostas a vozes dos personagens e imagens com efeitos 

especiais que simulam reflexões de consciência são alguns exemplos dos recursos inovadores 

que as séries utilizam. Há ainda uma obsessão pelo tempo real, que caracteriza o reality 

shows, mas também aparece nas ficções, diz Scolari. Exemplo disso é a interposição de flash-

backs de situações vividas pelos protagonistas no passado e acontecimentos no “tempo pre-

sente” em que se desenrola a história. Para Vaca, uma das mudanças mais visíveis da televi-

são foi a aceleração dos ritmos, uma influência que veio da publicidade. 

 

Se você assistir a um programa de 30 anos atrás, é uma lentidão, há uma de-

mora exasperante no desenrolar da história. Hoje, tudo é vertiginoso, as coi-

sas mudam rapidamente, em quase todo tipo de programa. E tudo isso nos 

ensinou a linguagem da publicidade, uma linguagem que nos mostra cami-

nhos porque vai adiante de nós. (informação verbal, 2010) 

 

 Os programas que fazem mais sucesso na atualidade, na maior parte dos países, são 

baseados em novas fórmulas. As cinquenta atrações de maior audiência nos anos 2000 são 

seriados, na maioria, seguidas por competições de cantores iniciantes (em formatos híbridos) 

e reality shows (ver Tabela 20). O concurso musical American Idol, o reality show Survivor 

e a série CSI (Crime Scene Investigation) são os campeões da década nos Estados Unidos, 

por exemplo, e em vários outros lugares (EURODATA, 2010). Na Espanha, a final de Ope-

ração Triunfo, atração com o mesmo formato de American Idol, foi a campeã da década, 

registrando a surpreendente marca de 83% de share. “Obter 15% ou 16% de share na Espanha 

é um bom resultado para um programa. Chegar a 25% é um feito notável. E passar dos 30%  

já é extraordinário”, observa Vaca (2010), enfatizando o fenômeno produzido pelo programa. 

American Idol e Operação Triunfo são produções licenciadas para utilizar o formato 

de origem inglesa que começou com o concurso Pop Idol. O programa, com versões locais 

em diversos países, é um interessante modelo de fórmula híbrida. Ele reúne um grupo de aspi-

rantes a cantor em uma casa durante alguns meses. Ali, os candidatos são acompanhados pe-

las câmeras de TV fazendo treinamento musical e nas atividades do dia a dia. Uma vez por 

semana, participam de uma etapa do concurso, quando se apresentam diante de uma plateia e 

um corpo de jurados. Cada evento é produzido com características de um grande show e tem 
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transmissão nacional. Os telespectadores seguem a vida dos novos artistas na casa, assistem 

aos concursos e ainda votam nos candidatos preferidos. 

O formato resgata os antigos shows de calouros e mescla as novas fórmulas, inserindo 

“pessoas comuns” no mundo da TV e trazendo o público à participação. Tudo isso apresenta-

do como um reality show, em que se pode compartilhar a intimidade dos concorrentes. 

É frequente que “pessoas comuns” que participam dos diversos tipos de concurso e re-

ality show veiculados na TV se tornem celebridades e entrem para a classe artística. Kelly 

Clarkson, a vencedora da primeira temporada do American Idol, em 2002, faz carreira como 

cantora e já vendeu mais de 20 milhões de cópias dos próprios CDs (AMERICANI-

DOL.COM. 2010,). 

Os reality shows representam outro formato que têm feito sucesso em muitos países, 

em edições transnacionais e nacionais. No Brasil, o reality Big Brother Brasil, formato cria-

do e comercializado por uma empresa holandesa, é produzido pela Rede Globo. O programa é 

exibido em edições anuais de três meses de duração, e desde sua criação, como mencionamos, 

passou a revezar a liderança da audiência com as tradicionais telenovelas do horário nobre. As 

novelas, porém, mantêm uma estratégia discursiva diferente, cuidadosamente adequada a es-

pecificidades do país. 

 Outro reality, A Fazenda, foi a principal arma da Rede Record em 2009 na guerra de 

audiência contra sua maior concorrente, a Globo. No último capítulo da primeira temporada 

do programa, exibido dia 23 de agosto de 2009, a transmissão bateu a atração da Globo no 

horário, obtendo 21 pontos de rating contra 16. (FOLHA DE SÃO PAULO, 24 ago. 2010) 

O primeiro episódio da segunda temporada de A Fazenda, exibido no dia 15 de no-

vembro do mesmo ano, também superou a concorrente, registrando audiência de 18 pontos 

contra 13.  A Fazenda utiliza uma estratégia diferente na fórmula de reality show em relação 

ao principal programa do gênero, o Big Brother Brasil. A Record coloca na disputa artistas já 

conhecidos e mostra o “lado comum” de pessoas famosas.  Na Espanha, o Gran Hermano, 

versão local do Big Brother, é exibido por uma das maiores redes, a Telecinco, há dez anos, 

em edições anuais de três meses de duração. A média de audiência de cada programa em 2009 

foi de 3,5 milhões de telespectadores (TNSofles, 2010), que significa sucesso na Espanha. 

Em 2009, as séries mais vistas no mundo, segundo pesquisa do Eurodata TV World-

wide, foram CSI e Desperate Housewives. Ambas receberam prêmios em um concurso in-

ternacional sediado em Monte Carlo que elege os episódios mais vistos do ano, de acordo 

com pesquisa realizada em 68 países. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Kelly_Clarkson
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kelly_Clarkson
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O episódio ganhador de CSI foi visto por 73, 8 milhões de telespectadores nesses terri-

tórios. A transmissão de maior audiência de Desperate Housewives alcançou 51,6 milhões. 

Em 2008, um capítulo do seriado House conquistou o primeiro lugar com público de 81, 8 

milhões de telespectadores. A quantidade de pessoas que veem esses programas, com fre-

quência ou eventualmente, na TV ou em outras telas, é muito maior do que informam esses 

números. 

 Além do público que não estava sintonizado no episódio mais assistido do ano, mas 

costuma ver as séries com regularidade ou eventualmente, há os telespectadores de países 

onde as programas são exibidas e que não entraram na pesquisa. E ainda os que veem em ar-

quivos baixados, pela internet, em DVDs e por time shifted viewing. 

Não há, portanto, dados precisos da audiência real. Mas pode-se estimar que entre 100 

milhões e 200 milhões de pessoas, ou talvez mais, sejam fãs de cada uma dessas séries, dada a 

amplitude da sua cobertura. 

O campeão CSI, por exemplo, tem público potencial de 1,7 bilhão de telespectadores, 

considerando-se todos os países em que é exibido (ABRIL.COM, 15 jun. 2010). 

 Os três exemplos de atrações com audiências de massa em nível global são também 

programas que reúnem as principais fórmulas utilizadas pelas novas séries norte-americanas.  

Observam-se neles alguns ou vários dos recursos que caracterizam a maioria dessas 

produções, como: muitos personagens interagindo, vários elos de relacionamento entre eles, 

interposição de imagens que mostram situações vividas no passado e no presente pelos prota-

gonistas, flashs de pensamentos, narrativas aceleradas, obstáculos e desafios a serem supera-

dos a cada momento de cada episódio. 

 Scolari (2009, p. 188) comenta que as séries atuais utilizam narrativas complexas e so-

luções visuais inovadoras, muito atraentes aos novos telespectadores. 

Segundo Johnson (2006, p. 112), a série 24 Horas, outro sucesso internacional, tem es-

trutura narrativa pelo menos três vezes mais complexa do que Dallas, uma das produções 

mais vistas em vários países durante a década de 1980. 

 A Tabela 20 relaciona os programas mais assistidos na década de 2000 nos EUA 

(2000-2009) com o número médio de espectadores de cada episódio.  
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Tabela 20. Os programas mais assistidos na década de 2000 nos EUA  (2000-2009, média por episódio) 

 

 

Programa / Ano / Emissora  Nº. médio de telespectadores 

(em milhões) 

1. American Idol, terças-feiras, 2006, Fox 

2.American Idol, quartas-feiras, 2006, Fox 

3.Survivor: Australian Outback, 2000-01, CBS 

4. American Idol, terças-feiras, 2008, Fox 

5. American Idol, quartas-feiras, 2007, Fox  

6. Survivor: Borneo, 2000, CBS 

7. American Idol, quartas-feiras, 2008, Fox,  
8. American Idol, Terças-feiras, 2007, Fox 

9. American Idol, Terças-feiras, 2005, Fox 

10. American Idol, Terças-feiras, 2004, Fox 

11. American Idol, quartas-feiras, 2009, Fox 

12. CSI, 2004-05, CBS 

13. CSI, 2002-03, CBS 

14. American Idol, Terças-feiras, 2009, Fox 

15.American Idol, Quartas-feiras, 2005, Fox 

16. CSI, 2003-04, CBS 

17. CSI, 2005-06, CBS 

18. Friends, 2001-02, NBC 

19. American Idol, Quartas-feiras in 2004, Fox 
20. CSI, 2001-02, CBS 

21. Desperate Housewives, 2004-05, ABC 

22. Joe Millionaire, 2002-03, Fox 

 

31,3 

30,4 

29, 8 

28,9 

28,6 

28,3 

27,9 
27, 8 

27,4 

25,7 

26,5 

26,3 

26,2 

26,2 

26,0 

25,6 

25,0 

24,5 

24, 3 
23,7 

23,4 

22, 8 

Programa / Ano / Emissora Nº. médio de telespectadores 

(em milhões) 

23. ER, 2000-01, NBC 

24. ER, 2001-02, NBC 

24. Desperate Housewives, 2005-06, ABC 

26. American Idol, Quartas-feiras, 2003, Fox 

27. Friends, 2002-03, NBC 

28. Dancing With the Stars, Fall 2007 

29. American Idol, Terças-feiras em 2003 

29. Survivor: All Stars, Spring 2004, CBS 
29. NCIS, Fall 2009, CBS 

32. Friends, 2003-04, NBC 

33. Survivor: Thailand, Fall 2002, CBS 

34. Survivor: Palau, Spring 2005, CBS 

35. Survivor: Marquesas, Spring 2002, CBS 

36. Survivor: Africa, 2001-02, CBS 

36. Survivor: Pearl Islands, Fall 2003, CBS 

36. The Apprentice, 2003-04, NBC 

39. Dancing With the Stars, 2008-09, ABC 

40. Who Wants to Be a Millionaire, Quartas-feiras, 2000-01, ABC 

41. Everybody Loves Raymond, 2001-02, CBS 

41. ER, 2002-03, NBC 
41. Dancing With the Stars, 2006-07, ABC 

44. Survivor: Amazon, 2003 

45. Friends, 2000-01, NBC 

45. Grey‟s Anatomy, 2005-06, ABC 

45. Dancing With the Stars, 2008, ABC 

48. Survivor: Vanuatu, 2004, CBS 

48. Dancing With the Stars Results, 2007, ABC 

50. ER, 2003-04, NBC 

22,4 

22,1 

22,1 

21,9 

21, 8 

21,7 

21,5 

21,5 
21,5 

21,4 

21,2 

20,9 

20, 8 

20,7 

20,7 

20,7 

20,2 

20.1 

20,0 

20,0 
20,0 

20,0 

19,9 

19,7 

19,7 

19,7 

19,6 

19,5 

 

Fonte: GORMAN (2010) com base em pesquisa Nielsen 

http://weekale.blogspot.com/2010/01/os-125-programas-mais-assistidos-na.html
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Outro indicador da importância das series norte-americanas como catalisadoras da au-

diência na nova fase da televisão é o ranking do Eurodata TV Worldwide (2010) para os gê-

neros mais vistos em âmbito mundial. O instituto realizou levantamento em 71 países e apu-

rou que 42% dos programas mais vistos são da categoria de ficção (as séries respondem por 

63% desse grupo). Programas de entretenimento representam 38% – neste caso, os líderes são 

eventos sazonais internacionais (30%) e reality shows (28%). Noticiários respondem por 20% 

do tempo de consumo, com destaque para telejornais (52% da audiência apurada entre os pro-

gramas do gênero) e revistas televisivas (27%) (Tabela 21). 

 

Tabela 21. Programas mais vistos no mundo por gênero em 2009 

 

Ficção 42% Entretenimento 38% Factual 20% 

Series 63% Evento 30% Noticiosos 52% 

Filmes 12% Reality show 28% Revistas 27% 

Telenovela 9% Show de variedades 18% Política 10% 

Desenhos 2% Game show 12% Documentários 9% 

Filmes de TV 2% Talk show Religioso 1% 

Sitcom 1% Humor 5%  

 

Fonte: EURODATA TV WORLDWIDE (2010) 

Nota: pesquisa feita em 71 países com base na transmissão mais assistida (não inclui esportes). 

 

 

Na TV do século XXI, não só cresceu expressivamente a exportação de programas 

prontos, como se consolidou uma nova prática comercial de produtos televisivos, a globaliza-

ção de formatos. Fórmulas narrativas e técnicas de produção que geram programas de sucesso 

num determinado país são vendidas como licenças de formatos a emissoras ou produtoras de 

vários outros países. 

 Diversas produções nacionais líderes de audiência em seus países são programas li-

cenciados para utilizar formatos internacionalizados. Os gêneros baseados em concursos de 

música ou dança e os reality shows são os que fazem mais sucesso com esse modelo de pro-

dução. 

 O show Strictly Come Dancing, de origem britânica, é líder de audiência em 11 paí-

ses. O Got Talent, formato criado nos Estados Unidos, lidera em dez. O Idols, britânico, e 

Big Brother, holandês, estão à frente em seis e cinco países, respectivamente (Tabela 22). 
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Tabela 22. Formatos internacionais líderes em audiência  

 

Gênero Formato/origem No. de países onde lidera 

Reality Show Strictly Come Dancing (Reino Unido) 11 

Reality Show Got Talent USA 10 

Reality Show Idols (Reino Unido) 6 

Reality Show Big Brother (Holanda) 5 

Game Show Deal or no Deal (Holanda) 5 

Game Show Nothing But the Truth (Estados Unidos) 4 

Game Show Who Wants to Be a Millionaire (Reino Unido) 2 

 

Fonte: Eurodata TV Worldwide – pesquisa feita em oitenta países com base no episódio de maior 

audiência no ano de 2009 (refere-se a programas nacionais licenciados para reproduzir formatos 

importados). 

 

Os torneios esportivos
15

 mostrados ao vivo pela TV constituem uma categoria de pro-

grama diferente de outras que estamos discutindo com mais profundidade. Em princípio, essas 

transmissões não são consideradas formatos televisivos, não têm periodicidade de exibição 

como outras atrações e envolvem um conteúdo que, em si, não traz discursos elaborados por 

produtores televisivos (exceto a narração e a edição de imagens ao vivo).  Mas é importante 

destacar que as competições esportivas estão entre os programas mais vistos na atualidade.  

Os grandes eventos mundiais de esportes são imbatíveis em termos de audiência. A fi-

nal da Copa do Mundo de futebol de 2010 foi vista por mais de 1,7 bilhão de pessoas, segun-

do a Federação Internacional de Futebol (Fifa), entidade mundial do esporte que organiza o 

torneio (SALVADOR, 2010). E 4,7 bilhões de telespectadores dos cinco continentes assisti-

ram, em algum momento, às Olimpíadas de Pequim, durante seus dezessete dias de duração. 

Nesse caso, a audiência cresceu cerca de 20% em relação à registrada nas Olimpíadas de 

2004, na Grécia (3,9 bilhões). (USA TODAY, 2008). 

Depois dos megaeventos internacionais, as transmissões de esportes que fazem mais 

sucesso são os jogos semanais da Premier Ligue do campeonato de futebol inglês. As partidas 

são televisionadas para 202 países durante as temporadas do torneio e estima-se que cada uma 

seja vista, em média, por 79,5 milhões de pessoas (INDEPENDENT, 2007).  

A maior audiência dentro de um só país é o chamado Super Bowl, decisão do campeo-

nato de futebol americano nos Estados Unidos. Em fevereiro de 2010, a partida entre New 

Orleans Saints e Colts atraiu 106,5 milhões de telespectadores, o maior público para um único 

programa na história do país. O recorde anterior era do episódio final do seriado Mash, que 

em 1983 havia sido visto por 105,9 milhões de pessoas (SUPER BOWL..., 2010). 

                                                
15 Referimo-nos às transmissões ao vivo. Os programas informativos e debates sobre esportes constituem em si 

um formato bem característico dentro do gênero jornalístico. 
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A Tabela 23 mostra os bilhões de espectadores que prestigiaram as transmissões de 

maior audiência no mundo em 2008, 2009 e 2010. 

 
Tabela 23. Transmissões esportivas mais assistidas no mundo 

 

Evento Nº de 

telespectadores 

Posição 

Olimpíadas de Pequim, 2008  4,7 bilhões – Recorde em uma competição (público 

acumulado nos 17 dias de jogos)  

Final da Copa do Mundo de 2010 1,7 bilhão Recorde em uma única transmissão 

 

Final do Super Bowl – campeonato 

de futebol americano, 2010  

106,5 milhões Recorde de um programa dentro do 

um único país. 

Premier Ligue do Campeonato de 

Futebol Inglês em 2009 

79,5 milhões Recorde em um torneio regular (média por 

partida – jogos são transmitidos para 202 

países)  

 

Fontes (pela ordem): USA Today (2008); The Independent (2007); Salvador (2010); Folha de São 

 Paulo (2010).  

 

 

3.2 Interação Simbólica  
 

 

Do ponto de vista do marketing das emissoras, os programas televisivos são produtos, 

e a moeda de câmbio é a sintonia do telespectador. O consumidor paga com dinheiro os sabo-

netes e alimentos que compra no supermercado. O telespectador “paga” o entretenimento que 

a TV aberta lhe oferece dedicando tempo aos programas (e aos comerciais transmitidos no 

horário) que escolhe para ver. Assim como os fabricantes de alimentos e sabonetes produzem 

em série para abastecer a demanda, a TV também precisa produzir e transmitir em larga esca-

la para abastecer o público consumidor com imagens e enredos. A diferença é que os produtos 

de mídia não se repetem, a cada dia devem trazer conteúdos renovados, ainda que se mante-

nham as mesmas fórmulas.  

Migramos de uma sociedade que se concentrava no trabalho e na religião, até o século 

XIX, para uma sociedade de característica hedonista, em que se valoriza o prazer e a diversão, 

e onde há bastante tempo livre para desfrute. A forma mais comum, simples e acessível de 

buscar prazer e diversão na vida contemporânea é pela mídia: ler, escutar música, ir ao cine-

ma, ver partidas de futebol, jogar videogame, chatear ou surfar pela internet e, principalmen-

te, assistir à televisão. O cidadão médio espera ter quatro ou cinco horas de diversão todos os 

dias diante da TV – é uma demanda que, sem dúvida, exige dos produtores alta dose de criati-
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vidade e força de trabalho, cujo desafio permanente é estabelecer uma comunicação eficiente 

para cativar o público, com programas sempre atraentes. 

  Mas o que significa, em televisão, fazer comunicação eficiente? Como dissemos ante-

riormente, a comunicação humana depende do compartilhamento de referências comuns entre 

emissor e receptor. Abelman e Atkin (2002) chamam o processo de interação simbólica, pois 

a comunicação depende de que todas as partes envolvidas no processo atribuam um sentido 

similar aos símbolos utilizados. Impessoal e unidirecional, a comunicação televisiva precisa 

de fortes elementos de conexão com o público. Como há uma quantidade limitada de símbo-

los de domínio comum entre a massa de telespectadores e os emissores, os programas de TV 

valem-se de uma repetição constante das mesmas referências e das fórmulas que conseguem 

sucesso. Artistas carismáticos, celebridades, personagens engraçados, heróis e vilões, cenas de 

romance e aventura, situações de risco, comportamentos eróticos, imagens, cenários, padrões 

estéticos – tudo que funciona para cativar o público vira fórmula, ou clichê, para reprodução 

em escala industrial.  

 A TV precisa das fórmulas prontas para dar conta da alta produção que o mercado de 

diversão exige. Mas, ao mesmo tempo, precisa criar novas referências que possam ser utiliza-

das algumas ou muitas vezes, pois, evidentemente, as fórmulas acabam cansando o público se 

durante muito tempo não trouxerem inovações. Por isso mesmo, paralelamente à utilização 

exaustiva de fórmulas conhecidas, percebe-se um esforço para introduzir novidades. Figuran-

tes dos reality shows viram estrelas e passam a atuar como modelos de revistas, apresentado-

res de TV ou cantores. Jogadores de futebol e novos rostos de telenovelas são transformados 

em celebridades e explorados em comerciais ou em outros produtos de entretenimento. Repór-

teres são alçados ao papel de âncoras de telejornais ou telerrevistas. Concursos de calouros 

produzem novos ídolos musicais. Construído um novo signo de conexão, a novidade passa a 

ser explorada enquanto funcionar como chamariz de audiência. Ocorre o mesmo com os sím-

bolos mais conhecidos. Alguns podem ser aproveitados durante muitos e muitos anos, o que 

não garante, porém, a perenidade. Sua utilização – ou, do ponto de vista dos artistas, o espaço 

que continuarão ocupando – vai depender sempre da resposta da audiência. 

Diretores, produtores e roteiristas precisam reutilizar a “matéria-prima” simbólica e a cada 

programa dar-lhe um toque diferente. Além de hábeis na utilização de signos de fácil reco-

nhecimento, precisam também ser exploradores capazes de descobrir novos signos com po-

tencial de reprodução. Podem buscá-los na “realidade externa” – o mundo como é vivido ou 

percebido pelo telespectador – ou na “realidade interna”, criada pela própria TV e assimilada 
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pelo telespectador em uma relação com o meio que começa muito cedo e segue ao longo da 

vida do indivíduo (ABELMAN; ATKINS, 2002, p. 23).  

 Podemos falar ainda da realidade recriada, que é como a TV representa nos programas 

o comportamento social e o mundo externo e que, comumente, acaba sendo a versão que os 

próprios telespectadores acabam fazendo de outros ambientes e situações que não conhecem. 

Em qualquer dos casos, um formato de programa inovador, novos rostos no cast de atores, 

ambientações criativas – uma vez descobertas, e bem recebidas pelo público, as novidades 

tendem a se transformar num padrão e a serem utilizadas até o esgotamento (ABELMA; AT-

KIN, 2000, p. 36).  

 “A lei de sustentação e reprodução é a norma que guia o ator emissor”, diz Fuenzalida 

(2002, p. 11) sobre o fato de todo trabalho televisivo ter como objetivo principal a busca do 

maior número de telespectadores. Para trabalhar com TV ou entendê-la é preciso compreender 

o caráter industrial de mídia, enfatiza o autor. Vilches (1999) afirma que um roteirista é obri-

gado a estudar o sistema comercial de fazer televisão e conhecer onde se originam as ideias 

para uma série. E acrescenta que os escritores de TV precisam saber como criar personagens 

que possam ser amados pelos telespectadores, qual a fórmula do êxito de uma série, como 

imprimir ritmos e poéticas, enfim, como aplicar técnicas narrativas que garantam a sobrevi-

vência de um programa do começo ao fim. “Os roteiristas e produtores têm que saber inter-

pretar as mensagens que vêm do público através das pesquisas de audiência, cada vez mais 

analíticas e sofisticadas. Só a partir desse conhecimento podem criar programas capazes de 

atingir as metas de audiência” (VILCHES, 1999, p. 13).  

A lei de sustentação não rege apenas as emissoras privadas. Para justificar os 

investimentos que recebem, os canais públicos também precisam ir atrás de audiência 

(FUENZALIDA, 2002). Quando tem que concorrer com redes particulares, o esforço nesse 

sentido é ainda maior.  Em muitos paises da Europa, foram governos nacionais e estaduais 

que implantaram os sistemas de televisão, e mantiveram os monopólios no setor durante 

muitos anos. É o caso da Espanha, que criou sua primeira emissora estatal em 1956. As  redes 

privadas só começaram a transmitir no país em 1990, com mudanças introduzidas na 

legislação. (VACA, 2009).   

Atualmente, emissoras públicas e privadas disputam acirradamente a liderança da 

audiência na Espanha. Em geral, os canais estatais são mantidos com verbas governamentais e 

com recursos provenientes da publicidade, segundo explica a produtora Montse Narro 
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(informação verbal)
16

. Ela trabalha há 22 anos na principal emissora pública da região da 

Catalúnia, a TV3, que é líder de audiência em alguns horários e concorre diretamente com as 

maiores redes nacionais na sua área de cobertura. De acordo com a produtora, os canais 

públicos têm que se pautar por outros valores além dos índices de audiência, mas o número de 

telespectadores que vê cada programa é uma preocupação permanente da emissora.  

 As equipes da TV3 são abastecidas diariamente com relatórios dos resultados obtidos 

no dia anterior, e os produtores têm que ser cuidadosos para não investir em programas que 

resultem em fracassos de audiência. Narro atua na área ficção e conta que a emissora costuma 

produzir séries com temas regionais com orçamentos para temporadas de até treze capítulos. 

Se o programa for bem sucedido, outros treze episódios são realizados. É um critério mais 

flexível que o das redes privadas, que às vezes podem tirar do ar uma série após alguns 

poucos episódios com maus resultados. Ainda assim, diz ela, os produtores estao sempre de 

olho na reação do público. Nas séries ou telenovelas que ficam no ar por muito tempo, há 

sondagens de opinião que costumam levar a mudanças nos roteiros. Personagens secundários  

bem recebidos pelos telespectadores, por exemplo, podem se tornar protagonistas importantes 

nos próximos episódios, se isso for agradar à plateia. 

 Um dos programas mais duradouros na história da TV3 foi a telenovela El color de la 

ciudad, que começou a ser transmitida no ano 2000 e ficou quase dez anos no ar. A atração se 

tornou carro-chefe da programação e uma espécie de ícone da emissora. Produzida nos dois 

primeiros anos por Narro e exibida durante a tarde, na faixa das 15h30 (logo após o horário de 

almoço naquele país), costumava registrar  audiência média de 700 mil pessoas. No quinto ou 

sexto ano, segundo Narro, o público caiu para 400 mil. Esse índice foi então estabelecido 

como meta mínima pela direção da emissora, e representava share de 20%. Mais 

recentemente, houve sucessivas quedas de audiência, o que levou os produtores a fazerem 

várias alterações de enredo e de personagens. Os esforços foram em vão, as mudanças não 

deram os resultados esperados. Em 2009, ao final de sua nona temporada, o programa foi 

encerrado.  

 Narro conta que nos últimos anos aumentou a cobrança da emissora em torno dos 

índices de audiência. Todo programa, segundo ela, tem um responsável pelo conteúdo, que é 

encarregado de monitorar as medições e investigar as reações e preferências do público. Além 

disso, há uma preocupação geral da emissora de se atualizar e de oferecer atrações que 

agradem às novas gerações de telespectadores.  

                                                
14 Entrevista concedida para esta tese em 09 de fevereiro de 2010. 
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 Gloria Saló, autora do livro Que es eso de formato? e subdiretora de produção de 

outro canal público da Espanha, a RTV Castilla-La Mancha, também afirma que  nas redes 

públicas as exigências em relação aos resultados de audiência não são tão drásticas como nas 

privadas. Mesmo assim, diz ela, “se os resultados não são bons, hoje em dia um programa não 

tem quase nenhuma oportunidade de continuar. O resultado da primeira transmissão define as 

possibilidades reais do programa”. Segundo Saló, se pela avaliação inicial os produtores con-

siderarem que é possível fazer mudanças e reverter o desempenho nas próximas vezes, o pro-

grama ainda tem chances de ir adiante. Caso contrário, a atração pode ser repassada a emisso-

ras menores, veiculada em horários alternativos, ou simplesmente é cancelada. Houve vários 

casos como esse na sua emissora, nos últimos anos. Em geral, os responsáveis pela direção do 

canal preferem perder o investimento inicial do que arriscar a ter novos fracassos de público.  

Na Espanha, a maior parte das atrações de ficção é realizada por produtoras 

independentes. Na hora de contratar novos serviços junto às equipes terceirizadas, as 

emissoras estabelecem diretrizes para os programas em função do que esperam em termos de 

audiência, explica Saló. Ela diz que não há um alto grau de interferência na criatividade dos 

roteirista, mas as redes fazem exigências quanto ao ritmo, duração, estrutura e orçamentos de 

cada programa.  

Em algumas ocasiões, quando  uma rede vai contratar novas temporadas de uma série 

que já está sendo exibida, ela pode decidir que personagens devem continuar ou não, de 

acordo com a aceitaçao do público. “Por exemplo, matar ou manter vivo um personagem, para 

seguir o enredo inicial, pode ser decidido em função de se querer que ele continue ou não no 

programa. Também pode ocorrer que a emissora queira desfazer-se de um ator ou personagem 

e decida que o melhor é que ele desapareça da história”, exemplifica. 

 A maneira como a TV é assistida pelos telespectadores, o processo industrial de pro-

dução e emissão de programas, as questões orçamentárias e a incontornável necessidade de 

audiência são condicionantes que foram moldando o sistema de trabalho e os produtos televi-

sivos. Diante das exigências impostas aos produtores pela dinâmica da própria atividade, sur-

giram muitas fórmulas de fazer TV. Elas foram importadas de outras mídias ou criadas a par-

tir da experiência, inspiradas nos sucessos e insucessos dos programas. Para Abelman e Atkin 

(2002), a indústria da TV acredita firmemente que as fórmulas tradicionais aprovadas pelo 

público são importantes por causa da familiaridade da audiência com o tipo de conteúdo e 

porque asseguram sempre boas chances de sucesso.  

  Uma fórmula, segundo os autores, é um sistema convencional para estruturar produtos 

culturais. Uma vez adotada por uma mídia, ela é aplicada em muitos outros trabalhos e duran-
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te um período de tempo. Sua estrutura é mantida enquanto durar a popularidade e a viabilida-

de. A TV tem fórmulas para uma infinidade de necessidades, e isso se aplica aos variados 

gêneros e formatos que são utilizados pelo meio. As fórmulas podem ditar, por exemplo, o 

modo como deve ser estruturado um diálogo romântico em uma telenovela, os enquadramen-

tos de câmeras ou o ritmo de locução de uma reportagem de rua.  

 É conveniente que expliquemos as diferenças entre os termos fórmula, gênero e for-

mato utilizados neste trabalho. É comum haver confusão entre eles e existem conceituações 

distintas propostas por vários autores. As fórmulas, em sentido genérico, incluem a escolha de 

gêneros e formatos dos programas e as maneiras como estes são produzidos dentro de cada 

categoria. 

 Gêneros e formatos são tipos de estruturas convencionais que definem as características 

básicas de um programa e permitem o fácil reconhecimento pelo telespectador. Uma classifi-

cação usual na TV brasileira é dividir os gêneros em três categorias, cada uma incluindo vá-

rios formatos, conforme se vê a seguir (BORGES, 2008, p. 152): 

 

A) Gênero informativo  

 Telejornal 

 Reportagem 

 Debate 

 Documentário 

 

B) Gênero Lúdico 

 Talk-show 

 Concurso 

 Reality show 

 Transmissão desportiva 

 Videoclipe 

C) Gênero Ficcional 

 Filme de ficção 

 Série e telenovela 

 Sitcom 

 Publicidade 

 

 

Abelman e Atkin propõem uma classificação um pouco diferente, dividindo os gêne-

ros televisivos em narrativos (ficção ou dramas baseados em histórias reais) e não-

narrativos. Dentro dessas duas categorias há uma série de formatos: 

 

Assim como a literatura pode ser dividida em comédia, tragédia e melodra-

ma, e os filmes de Hollywood em faroestes, musicais, filmes de horror, a TV 

tem sua própria tipologia de formatos dramáticos. Assim como as outras du-

as mídias, a tipologia da televisão estabelece fórmulas ou gêneros de pro-

gramas – os vários sistemas de técnicas audiovisuais e convenções que per-

mitem a expressão artística manter-se dentro de certos limites bem estabele-

cidos (ABELMAN; ATKIN, 2002, p. 31). 

 

   Muitos formatos são baseados em fórmulas que existem desde o começo da televisão 

ou mesmo antes dela, tendo sido originados de outras mídias. Os formatos tradicionais narra-

tivos, conforme os autores, são: comédias de situação, domésticas e de variedades, dramas, 
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telenovelas, ação/aventura, ficção científica. Os não-narrativos são os programas de esportes, 

talk-shows, telejornais, telerrevistas, game shows, debates, documentários, concertos, progra-

mas de realidade. Há outras tipologias adotadas por outros estudiosos e os formatos podem 

admitir subclassificações ou apresentar conteúdos híbridos (comédia e drama, por exemplo). 

Além disso, os formatos sofrem mutações com o tempo, para ir se adaptando a novos públi-

cos, novas exigências dos telespectadores e novas realidades do mercado televisivo. Os reality 

shows, por exemplo, são um novo tipo de formato. Já as narrativas fragmentadas constituem 

uma nova fórmula utilizada nas séries televisivas, sendo estas últimas um formato antigo que 

sofreu mutações a partir dos anos 1990. A produção de um programa costuma seguir um con-

junto de procedimentos que possam garantir ao discurso (conteúdo) emitido a sintonia e a 

satisfação de um grande grupo de telespectadores. Os vários elementos que compõem o dis-

curso – enunciados e estratégias de enunciação – são baseados em fórmulas de utilização dos 

signos que se repetem exaustivamente nos programas a que assistimos em qualquer emissora.  

  Straubhaar e LaRose discutem a origem e a importância das fórmulas televisivas, mui-

tas delas vindas do cinema e do rádio. Segundo eles, séries de TV, filmes feitos para a TV, 

minisséries e mesmo novas formas de produção de vídeo e multimídia seguem fórmulas de 

filmes clássicos feitos para o cinema ou inspiram-se nelas:  

 

Os gêneros de filmes usam fórmulas que se ajustam a modelos já esperados 

pela audiência. As fórmulas consistem em certos tipos de narrativas, ima-

gens, cenários, caracteres, enredos temáticos música e efeitos. Em um filme 

de horror, por exemplo, as pessoas esperam ver imagens excitantes e assus-

tadoras, ouvir música de terror, ver tipos com cicatrizes (...). Ao mesmo 

tempo em que os escritores e produtores estão sempre procurando por novos 

ângulos, eles precisam ainda obedecer a certos tipos de expectativas da audi-

ência (STRAUBHAAR; LAROSE, 2004, p. 104). 

 

  Os autores relacionam os vários gêneros do cinema absorvidos pela televisão. Alguns 

fizeram grande sucesso nas primeiras décadas da TV e hoje são menos comuns, como os faro-

estes. Outros foram renovados e continuam servindo de fórmulas para programas importantes. 

Os mais conhecidos são: filmes de guerra, romances-histórias de amor, comédias físicas e 

gestuais (com trombadas de carros, tombos, expressões faciais), desenhos animados, docu-

mentários, filmes de ação e aventura, dramas de crimes, comédias atrapalhadas, filmes de 

rebeldia de jovens, histórias de espião, suspense, comédias românticas, filmes de monstros, 

musicais, ficção científica, filmes de grandes catástrofes. 
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Entre os formatos inspirados no rádio, estão os shows de variedades, comédias de gru-

pos, comédias de situação, novelas, dramas, seriados de detetives, apresentações de esportes, 

notícias, programas de entrevistas e programas musicais.  

  Como exemplos de formatos criados pela TV, são mencionados os seriados de aventu-

ra e ação, histórias policiais com perseguições centradas em um personagem, dramas médi-

cos, dramas legais (histórias sobre casos judiciais), telenovelas no horário nobre, shows de 

jogos, programas de realidade (os primeiros a trazer histórias da vida real para o estúdio e que 

não devem ser confundidos com o novo formato dos reality shows).  

  Os telespectadores costumam reconhecer não só gêneros e formatos, mas também as 

fórmulas internas de roteiro e produção dos programas. Abelman e Atkin citam alguns ingre-

dientes que se repetem nas fórmulas dos gêneros narrativos. São exemplos colhidos dos pro-

gramas norte-americanos, fáceis de identificar nas atrações importadas que vemos na TV bra-

sileira e mesmo nas produções nacionais: tipos de enredo (forma de relacionamento entre 

amigos); personagens padronizados (herói solitário, barman psicólogo, velho sábio, playboy 

carismático, garoto nerd, fortão ignorante, rapaz tímido, amiga liberal); ambiente/cenário da 

ação (cozinha, sala de TV, praia paradisíaca); trajes convencionais (empresário de terno, he-

rói mal vestido, médicos de avental branco, padres); modos de falar (gírias estereotipadas de 

moradores da periferia, sarcasmo dos policiais, expressões monossilábicas de heróis durões); 

tempo de duração (convenções sobre a duração de um episódio de série ou de telefilme); efei-

tos especiais (imagens embaçadas para sonhos, ou em preto e branco para lembranças do pas-

sado); fundo musical (músicas em ritmo padronizado que embalam cenas de suspense, roman-

tismo, descontração).  

  Os gêneros e formatos revelam os contratos e promessas de comunicação estabeleci-

dos entre os emissores e receptores. Charadeau (2004, 132) afirma que o contrato de comuni-

cação implica um 

 

conjunto de condições nas quais se realiza qualquer ato de comunicação, o 

que permite aos parceiros [emissores e receptores] reconhecerem um ao ou-

tro com os traços identitários que os definem como sujeitos desse ato, reco-

nhecerem o objetivo do ato que os sobredetermina (finalidade), entenderem-

se sobre o que constitui o objeto temático da troca (propósito) e considera-

rem a relevância das coerções materiais que determinam esse ato (circuns-

tâncias). 

 



130 

 

Jost explica que a promessa é unilateral, feita pelo emissor, e é a proposta que está 

contida no gênero. Se o gênero é informativo, a promessa é informar. Já o contrato, segundo 

Verón e Charadeau, é um compromisso de satisfazer o telespectador com aquilo que ele espe-

ra e reconhece (apud BORGES, 2008, p. 162).  

Os profissionais de TV administram com cautela a relação discursiva com o telespec-

tador. Segundo Borges (2008, p. 62), “a tensão entre o novo e o velho, o conhecido e o desco-

nhecido, é uma questão nevrálgica na TV. Premida pelos indicadores de audiência, a progra-

mação televisiva procura inovar sem, com isso, quebrar o contrato com o telespectador, que é 

de cumprir a promessa de satisfazê-lo cotidianamente”. 

Marques de Melo (2010, p. 93) diz que o modelo de TV brasileiro aproximou os inte-

resses dos produtores e comercializadores dos bens de consumo massivo, que a televisão se 

tornou “predominantemente um canal de propaganda e subsidiariamente um meio de diver-

são”. E que, “concebida e estruturada segundo tais finalidades, a TV brasileira criou um pa-

drão de gosto entre o público receptor. E é esse padrão histórico (a escolha entre um reduzido 

universo simbólico) que vem determinando as fronteiras do seu conteúdo” .  

Gilder (1996, p. 40) faz crítica semelhante ao modelo norte-americano, no qual a TV 

brasileira foi inspirada. Ele diz que os autores de TV não podem criar obras originais, que 

devem limitar-se a escrever roteiros para shows pré-formatados, nos quais devem inserir cho-

ques e sensações para agradar ao público de massa: “A indústria do entretenimento paga-lhes 

regiamente não para criar uma programação inovadora, mas para trabalhar e retrabalhar, in-

cessantemente, uns poucos temas já testados”.  

Para o autor, esse procedimento é indissociável da necessidade de sobrevivência co-

mercial das redes de TV e resulta em conteúdos absolutamente apelativos:  

 

A TV não é vulgar porque as pessoas sejam vulgares, ela é vulgar porque as 

pessoas são semelhantes em seus interesses lascivos e altamente diferencia-

das nas preocupações civilizadas. Todas as indústrias mundiais progridem 

cada vez mais para mercados segmentados. Mas, num meio de transmissão 

pública, tal progresso seria um desastre comercial. Em um meio de transmis-

são pública, os artistas e escritores não podem apelar às aspirações e sensibi-

lidades mais elevadas dos indivíduos. (GILDER, 1996, p. 41). 

A afinidade discursiva com as expectativas do público pode determinar o sucesso ou 

fracasso de um programa. A fórmula aplicada em qualquer atração televisiva – o que inclui a 

escolha de gênero e formato e a elaboração do conteúdo de acordo com múltiplas possibilida-
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des – é resultado do conhecimento disponível sobre a plateia e do domínio de técnicas e re-

cursos de produção. 

Fazer TV, nesse sentido, tem muito pouco do conceito clássico de arte - uma forma de 

comunicação relacionada à expressão dos sentimentos e opiniões do artista - e muito mais de 

uma habilidade que exige informação, experiência, tecnologia e know-how operacional. O 

que, aliás, não é diferente dos processos de elaboração de muitas outras formas de arte con-

temporânea. Vaca ressalta que é importante enxergar o que está por trás da TV para entender 

o que vemos na tela. Segundo ele, a TV é uma fábrica de ideias e também um processo indus-

trial. Ela exige um ritmo extenuante de produção, que envolve muita gente e custa muito caro. 

Para exemplificar, ele fala do setor na Espanha: 

Diariamente, as emissoras espanholas transmitem mais de 700 programas di-

ferentes. Os produtores precisam criar atrações para todos os tipos de públi-

co, para todas as idades, para preencher 24 horas do dia, durante 365 dias por 

ano. E o custo é altíssimo. Cada episódio de uma série de boa qualidade da 

TVE custa entre 400 a 700 mil euros. Fazer programas atraentes em um 

mercado tão competitivo e vender  

publicidade para custeá-los é uma tensão permanente no meio. (2010) 

Outra característica do campo televisivo revela a relação dos conteúdos dos programas 

com o marketing das emissoras, que precisa de audiência a qualquer custo. Em nenhum setor 

da economia as empresas acompanham o seu desempenho comercial com tanta intensidade. 

Nem bancos, nem montadoras de veículos, nem grandes hipermercados controlam as vendas 

diárias como as redes de TV controlam o que põem no ar. Todos os dias, extensos relatórios 

da audiência do dia anterior informam a performance dos profissionais que atuam nas emisso-

ras, avaliando se os produtos que colocaram no mercado atingiram ou não as metas de con-

sumo. “Saber que minuto a minuto se ganha ou perde clientes é demolidor” (VACA, 2010).     

 

 

3.3 O Modelo Brasileiro 
 

 

Desde o surgimento da TV em escala comercial nas décadas de 1940 e 1950, são feitas 

sondagens para saber o número de pessoas que utilizam o meio e veem cada programa ou 

emissora. Nos anos 1990, as pesquisas de audiência se tornaram uma prática tecnologicamen-

te avançada, na qual se investem enormes quantias de dinheiro e muito esforço. 
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A medição pode ser vista como uma atividade fundamental por meio da qual a indús-

tria da TV aumenta o poder de ganhar controle sobre a audiência. É raríssimo que telespecta-

dores se organizem como “nós, a audiência”, e, quando isso acontece, normalmente não são 

levados a sério. Eventualmente aparecem grupos de pressão contra a má qualidade ou pro-

gramas impróprios exibidos pela TV, mas eles costumam ser voláteis, desorganizados, tími-

dos e praticamente ignorados pelas instituições que controlam o setor. (ANG, 1991, p. 4) 

Para conhecer o público, a fim de manter o relacionamento com ele, as instituições se 

valem das pesquisas; e quase nada é decidido na programação sem levar em conta os levan-

tamentos da audiência e as pesquisas sobre preferências dos telespectadores.  

Por outro lado, ao contrário de outras instituições sociais, como escola ou família, a te-

levisão (e outros meios de comunicação) não tem maneiras de coagir as pessoas a se tornarem 

membros de sua audiência. A audiência de TV não é uma questão de compulsão ou necessi-

dade, mas é principalmente voluntária e opcional. “As emissoras e a própria instituição da 

televisão dependem do apetite não forçado das pessoas continuarem assistindo à TV dia após 

dia” (ANG, 1991, p. 18). 

 Nesse empenho permanente, a experiência e o know-how acumulados pelos produto-

res e o monitoramento contínuo do público permitem ajustar previamente os conteúdos para 

maximizar as chances de bons resultados: 

 

A audiência para o programador televisivo não só é um sujeito mensurável 

em sua atualização através do rating, tampouco é só potencial, mas constitui 

um cálculo prévio de expectativas, que, em alguns casos, se pode prever 

quantificando sua intenção de exposição e se pode adaptar um texto em pro-

dução para tentar satisfazer melhor, seduzir a audiência em potencial e in-

crementar a audiência real (FUENZALIDA, 2002, p. 39).  

  

A sobrevivência da TV brasileira como grande mídia de massa e a hegemonia absoluta 

e duradoura das três principais redes, principalmente da Globo, não é casual. A superioridade 

desta, que se mantém inabalada há décadas, deve-se a vários fatores, que incluem, principal-

mente, estratégias de produção e programação. Nesta seção faremos uma análise relacionada a 

aspectos de conteúdos e discursos de programas exibidos nas grandes redes de TV aberta. 

Nosso foco será a Rede Globo, embora as concorrentes também sejam mencionadas 

quando isso é importante para compreender determinados contextos. A Globo foi escolhida 

como objeto da análise porque é líder absoluta de audiência e porque, em razão da estrutura 

administrativa e solidez comercial, tem as ações mais planejadas e consistentes para a defini-
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ção de conteúdos e seleção de atrações para a grade de programação.  O que iremos discutir 

são algumas das estratégias utilizadas por produtores e programadores que têm tido sucesso 

em obter elevados índices de audiência. O objetivo é verificar de que modo a maior rede bra-

sileira está assimilando as inovações que caracterizam a televisão do século XXI de modo a 

manter a hegemonia e as características de TV de massa. 

 

3.3.1 Estratégia e Hegemonia 

 

Rede iminentemente comercial, mantida quase exclusivamente por verbas publicitá-

rias
17

, há décadas a Globo define a programação a partir de um monitoramento permanente 

dos índices de audiência e satisfação do público. Os números do Ibope, ou seja, os dados de 

audiência com o alcance dos programas – número de telespectadores expostos a cada trans-

missão –, são o principal trunfo para a venda de espaços publicitários. A elevada quantidade 

de telespectadores atingidos e a liderança absoluta na guerra da audiência em quase todos os 

horários têm servido como o mais forte argumento comercial da emissora, ante as agências de 

publicidade e grandes anunciantes, para prometer retorno aos investimentos publicitários.  

Calcada nessa estratégia comercial, a Globo não se descuida do telespectador. E tem 

sido eficiente em formatar e adequar a grade de programação e o conteúdo das atrações ao 

gosto de grande parcela da população. Abastecida com dados de pesquisas minuciosos, a e-

missora planeja cuidadosamente a programação para adaptá-la às expectativas da audiência. A 

escolha de gêneros e formatos de programas, a concepção de personagens de dramas e humo-

rísticos, a seleção de temas de telejornais e documentários, as modalidades e eventos esporti-

vos que recebem maior cobertura – toda a programação é dirigida por levantamentos sobre as 

preferências do público e o feedback obtido com os programas exibidos. Quando algo não dá 

certo, ou seja, quando uma atração, novela ou personagem não agrada, imediatamente é modi-

ficada ou tem o período de exibição abreviado.  

A agilidade para mudar mostra o quanto a emissora se mantém focada em um objetivo 

claro: garantir sempre a atenção do maior número de pessoas, evitando a migração de teles-

pectadores para outras emissoras ou o distanciamento do televisor. Por outro lado, a Globo 

tem exibido sensatez em não mudar quando isso é recomendável para os objetivos de audiên-

cia. 

                                                
17 A rede tem outras fontes de receita, como a exportação de programas, mas elas representam um percentual 

mínimo do seu faturamento. 
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A emissora investiu em um gênero de grande sucesso da TV contemporânea, o reality 

show, e fez do Big Brother Brasil um líder. O programa estreou em 2002 e, segundo o Ibope, 

obteve média de 40,3% de rating e 60,5% de share na primeira temporada, de três meses de 

duração. Em oito anos de exibição, a audiência caiu (foi de 32% em 2010), mas a décima 

temporada do programa bateu o recorde em faturamento publicitário. A receita com cotas de 

patrocínio e ações de merchandising passou de 300 milhões de reais, o que equivale a cerca de 

30% do faturamento anual da principal concorrente da Globo, a Rede Record. Para a edição 

seguinte, que seria realizada em janeiro de 2011, a emissora previa faturar mais de meio bi-

lhão de reais (VANNUCCI, 2010) 

A Globo trouxe o Big Brother ao Brasil e tornou-o um produto de primeira importân-

cia na grade, mostrando que acertou ao investir no novo formato. Mas a rede não absorveu na 

programação a febre das séries norte-americanas. Tampouco adotou nas narrativas das tradi-

cionais novelas os novos recursos que simulam hipertextualidades. Os telejornais da emissora, 

sim, atualizaram-se, adotando efeitos inovadores. Exemplos disso são a interposição de ima-

gens, com apresentadores em locais separados que se confrontam por meio de telas no ambi-

ente do estúdio e interagem virtualmente com os âncoras, e o uso de recursos digitais ao vivo 

que reproduzem o ato de navegar na internet. Já alguns programas de auditório mesclam fór-

mulas tradicionais, da paleotelevisão e da neotelevisão, com tendências da TV contemporâ-

nea, como incentivo à participação do telespectador comum.  

 

3.3.2 Gratificação sob Encomenda 

 

O fato de a Rede Globo estar resistindo ao processo de fragmentação da audiência com 

mais sucesso do que várias redes de outros países pode ser atribuído, em grande parte, à habi-

lidade de inovar na medida necessária. A fórmula de três telenovelas e dois telejornais ocu-

pando mais de 60% do horário noturno (18h às 24h) – o que inclui o chamado horário nobre 

(20h às 23h)
18

 – de segunda a sábado é utilizada pela Globo há quase quarenta anos e, ao que 

tudo indica, continuará sendo mantida por tempo indeterminado. São esses os gêneros prefe-

ridos pela maior parte do público brasileiro (ANUÁRIO DE MÍDIA, 2008) e por isso utiliza-

dos no horário mais visto. 

                                                
18 Estima-se que 80% do faturamento publicitário das redes de TV venha das veiculações no horário noturno, das 

18h às 24h. Não existe um consenso sobre a faixa exata do horário nobre (prime time em inglês) no Brasil. O 

mais usual é considerá-lo o período entre 20h e 23h, que tem também os horários comerciais mais caros nas 

emissoras nacionais. O período varia também de país para país, de acordo com hábitos e costumes de cada um. 
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A audiência da noite, de acordo com o Ibope, é 60% maior do que a média das 24 ho-

ras e 40% superior à da tarde. (ALMANAQUE IBOPE, 2010b) 

 Nos demais horários, a programação é definida de acordo com os telespectadores dis-

poníveis em cada momento, isto é, pessoas que podem estar sintonizadas na televisão nos 

horários diurnos ou na madrugada. Programas infantis ou voltados para as donas de casa pre-

dominam, portanto, no horário da manhã e tarde. Pouco antes do início da noite, há atrações 

voltadas principalmente para adolescentes, e tarde da noite para o público adulto e mais esco-

larizado.  

A Globo segue uma grade básica de programação bastante regular, e, ao contrário das 

concorrentes, evita ao máximo desviar-se dela. As outras redes têm procurado desafiar a líder 

com ações pontuais, isto é, com programas de mesmo gênero ou formato e que tentam dispu-

tar pontos de audiência em horários específicos. O SBT e a Rede Record, por exemplo, já 

produziram várias novelas por causa do sucesso que fazem as produções desse gênero no ho-

rário nobre da Globo. Via de regra, quando funcionam, essas ações só atingem o objetivo du-

rante curtos períodos. Ao longo dos últimos trinta anos, há pouquíssimos casos de programas 

de outras emissoras que conseguiram manter-se como líderes de audiência, ainda que por 

poucas semanas seguidas.  

O Quadro 8 mostra a grade básica utilizada pela Globo no horário noturno há quatro 

décadas. 

  

18h10   Araguaia (novela)* Fixo – segunda. a sab. 

19h00   Praça TV 2ª edição (jornalismo)* Fixo – segunda a sábado 

19h20  Ti-ti-ti (novela)* Fixo – segunda a sábado 

20h15   Jornal Nacional*  Fixo – segunda a sábado 

20h55   Passione (novela)* Fixo – segunda a sábado 

22h00   Casseta & Planeta Urgente! (humor) Semanal 

22h30   As Cariocas (minissérie) Variável 

23h15   Profissão Repórter  Semanal 

23h45   Jornal da Globo * Fixo – segunda a sexta 

 

 

Quadro 8. Grade da programação noturna da Rede Globo 

Fonte: Rede Globo. *Gêneros que fazem parte da grade padrão da emissora e ocupam, nessa 

mesma sequência, 60% do horário noturno desde a década de 70. (Exemplo com base na 

programação de terça-feira, 9 de novembro de 2010.) 

 

3.3.3 Sintonia com a Massa 

 

http://redeglobo.globo.com/programacao.html
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Produzir programas para a “massa”, agradando ao maior número de pessoas possível, 

para manter 20 ou 30 milhões de indivíduos sintonizados diariamente e durante várias horas, é 

um desafio permanente para a Rede Globo. Afinal, um país de dimensões continentais, e com 

quase 185 milhões de habitantes, possui grandes diversidades regionais e socioculturais. Po-

de-se dizer que escolher gêneros e discursos para agradar a todos é tarefa impossível. A opção 

da Rede Globo – e as principais concorrentes costumam seguir a mesma direção – tem sido 

mirar em um tipo de telespectador que representa um contingente populacional expressivo em 

termos numéricos. Como o que mais vale no mercado publicitário é a quantidade de telespec-

tadores que um programa atinge, a estratégia é utilizar conteúdos e fórmulas que atraiam o 

maior numero possível de pessoas. 

Não existe, para o horário noturno ou para as tardes de sábado e domingo, uma seg-

mentação no sentido mais comum em que o termo é utilizado, isto é, de escolher um nicho de 

pessoas com determinadas características sociodemográficas. Mas há um público-alvo razoa-

velmente definido em termos de perfil e preferências, composto de pessoas que os produtores 

consideram mais suscetíveis de serem atraídas pelos programas. 

Os telespectadores incluídos nesse grupo, embora se caracterizem como “massa”, pos-

suem alguns traços comuns de identidade psicológica, cultural e social, e são mais propensos 

a dedicar boa parte do tempo livre à televisão. É com foco nessa audiência, principalmente, 

que os produtores e programadores das principais redes procuram trabalhar. Vários indicado-

res levam a essa conclusão, como veremos.  

O principal termômetro de preferências – programas que mais agradam ao público –, 

evidentemente, é o número de pontos de audiência que cada atração registra. Segundo dados 

do Ibope, o gênero que mais ocupa espaço nas redes brasileiras de TV aberta é o telejornalis-

mo. Cerca de 27% da programação semanal é preenchida com noticiosos, entrevistas e outros 

tipos de programas jornalísticos. Em segundo lugar vêm as telenovelas, que ocupam aproxi-

madamente 12% do tempo. Em termos de audiência, porém, e de faturamento publicitário, a 

ordem se inverte. (ANUÁRIO DE MÍDIA, 2008) 

A novela é o programa de maior popularidade e lucratividade da televisão brasileira, 

afirma Hambúrguer (1998, p. 13). Pesquisas semanais publicadas por jornais e revistas indi-

cam quase sempre uma novela como o programa de maior audiência de cada emissora (quan-

do elas fazem parte da grade de programação do canal). A TV brasileira exibe esse gênero 

desde 1951 e apresenta telenovelas diárias desde 1963, quando introduziu a tecnologia do 

videoteipe e foi possível gravar capítulos em série. 
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Para Fadul (2000), a telenovela foi o ponto de partida para o sucesso da Rede Globo, 

assim como foi para a Televisa, do México, e para a Rádio e Televisão Caracas, da Venezue-

la. De acordo com a pesquisadora, nas décadas de 1970 e 1980 a audiência de uma telenovela 

no horário das 20 horas na emissora brasileira alcançava mais de 60 pontos, em algumas capi-

tais chegava a 70. O último capítulo de Roque Santeiro, exibida em 1985, foi um fenômeno 

histórico, registrando 100% de share no momento de maior pico.  

Atualmente, os índices médios de audiência das telenovelas da Globo, no horário das 

21h, oscilam entre 36% e 40% de rating. Em capítulos finais, costumam ser um pouco mais 

altos (ALMANAQUE IBOPE, 2010). A Record, que investiu mais pesadamente em telenove-

las a partir de 2006, conseguiu o segundo lugar no ranking do horário nobre em 2009 e vem 

se mantendo na posição. 

Apenas um programa superou as médias de audiência da principal telenovela da Glo-

bo
19

 na década de 2000 – o Big Brother Brasil, que desde o lançamento, no ano 2002, até 

2006 se manteve como o maior sucesso de público na TV brasileira. 

Em 2006, segundo o Ibope, obteve 42,6% de média de rating contra 41% da telenovela 

das 21h. Mas é um programa sazonal, exibido diariamente durante curtas temporadas anuais, 

com cerca de dois meses cada. (ANUÁRIO DE MÍDIA, 2008, p. 62; ANUÁRIO DE MÍDIA, 

2010, p. 90).  

Além de atrair número expressivo de telespectadores, a novela é importante para as 

emissoras porque gera fidelidade diária. Quando envolvido pela trama, boa parte do público 

costuma se manter cativa do princípio ao fim, deixando de migrar para outras emissoras. A 

assiduidade dos telespectadores proporciona regularidade dos índices obtidos nas medições de 

audiência.  

A telenovela tornou-se o programa mais importante para a Globo porque agrada exa-

tamente à parcela do público que mais assiste à TV. E qual é esse público? Pode-se dizer que 

há uma audiência fiel que responde pelos cerca de 40% de índice de rating que as novelas das 

21 horas da Globo registram diariamente? As pesquisas disponíveis não confirmam essa in-

formação, mas a resposta provavelmente é “não”. No entanto, pelo menos parte expressiva da 

plateia é assídua, e é com foco nela que os produtores trabalham. 

Como expusemos anteriormente, a audiência de TV é instável e está em constante flu-

xo. Muita gente que vê um programa um dia não o faz no outro, por ter alguma ocupação ou 

porque escolhe sintonizar outro canal. Até no mesmo dia de exibição, durante um capítulo de 

                                                
19 Grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo, ou fatos jornalísticos extraordinários podem ser exceção. 
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novela com uma hora de duração, por exemplo, é impossível dizer quantos telespectadores se 

mantiveram sintonizadas o tempo todo no mesmo canal e quantos o acompanharam por vinte, 

quarenta ou cinquenta minutos. Há dados concretos de que, na média, certo programa foi visto 

por determinado número de pessoas. Isso não significa que aquela audiência permaneceu a 

mesma do começo ao fim.  

Uma exibição que obteve audiência média de 1 milhão de pessoas pode ter alcançado, 

de fato, 1,5 milhão, contando aquelas que viram o tempo todo e as muitas que ficaram sinto-

nizadas no canal por menos tempo. Se o público estável foi de, digamos, 500 mil telespecta-

dores, um milhão podem ter sido itinerantes. Não se sabe quantos viram a atração do começo 

ao fim, quantos, no total, “passaram” pelo programa por alguns ou vários minutos, e muito 

menos quem viu em qual momento. 

Por mais que tais informações possam ser importantes para os programadores, as pes-

quisas dificilmente conseguem precisar dados desse gênero. Mas outros tipos de informação e 

a própria experiência com erros e acertos têm assinalado o caminho para a Globo e outras 

grandes redes sobre o que dá melhores resultados. 

Uma observação atenta das constatações obtidas com a pesquisa de Ruótolo (1993), 

que apresentamos no primeiro capítulo, permite chegar a algumas conclusões a respeito dos 

critérios utilizados para a seleção de gêneros, linguagens e temas dos programas da TV aberta.  

Dos 186 milhões de habitantes do país, 88% assistem à TV todos os dias (descontan-

do-se crianças com menos de 4 anos de idade). Os levantamentos do Ibope mostram, como já 

vimos, que a média de tempo gasto na televisão é de 5h18min por dia. No conjunto dos teles-

pectadores, os tempos são diferentes, algumas pessoas veem muito mais do que outras, con-

forme mostram as pesquisas de Ruótolo (1993) e Borelli e Priolli (2000). Isso significa que as 

5h18min referem-se à média dos tempos de indivíduos que podem estar nos extremos em 

termos de horas despendidas com a televisão. 

Há telespectadores que não veem todos os dias (8% a 10%), aqueles que veem por 

pouco tempo, uma ou duas horas, e os que chegam a manter o televisor ligado por, talvez, oito 

ou dez horas por dia, os chamados heavy users. Pode-se inferir, por outro lado, que os pro-

gramas com grandes audiências atraem telespectadores com diferentes graus de afinidade à 

TV, e que, se considerarmos a apuração minuto a minuto, os heavy-users são mais presentes 

em cada fração medida de um programa.  

A pesquisa de Ruótolo (1993) mostrou que os indivíduos com mais afinidade à TV e 

que dedicam mais tempo ao meio representam 41% do universo de telespectadores. A maioria 

é composta de mulheres, tem pouca escolaridade e renda baixa e utiliza a TV como uma com-
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panhia ou aliado permanente. São pessoas que sintonizam apenas a TV aberta, pois os canais 

pagos no Brasil ainda são um luxo das classes mais altas. O estudo examinou um universo 

regional na década de 1990, mas outros levantamentos mais recentes e abrangentes constatam 

perfis e comportamentos de consumo de TV bastante similares em âmbito nacional. Em 2010, 

o Ibope apurou que, em geral, as mulheres brasileiras veem mais TV que os homens e, da 

totalidade de telespectadores, 87% pertencem à classe C, D e E. A escolaridade média desses 

grupos não passa do Ensino Fundamental e 90% das famílias não têm canais por assinatura 

(IBOPE/TARGET, 2010; MATOS, 2010) 

Os heavy users, certamente, compõem a parte da audiência diária mais regular, mesmo 

que, zappeando entre um canal e outro, possam ter uma presença flutuante durante o período 

de duração de cada atração. São telespectadores quase sempre presentes, seja diante de uma 

emissora ou de outra, entre as poucas opções que há na TV aberta. 

A partir dos percentuais de audiência registrados nas pesquisas do Ibope – no horário 

noturno, a média de aparelhos ligados é de 57% –, não é arriscado concluir que mais da meta-

de do público, ou, além disso, seja composto de heavy-users, grupo formado, predominante-

mente, como mencionamos, de telespectadores com menos escolaridade e menor poder aqui-

sitivo. Do total de telespectadores, conforme o estudo de Ruótolo, os heavy-users representam 

41% em número de indivíduos
20

, mas, como eles assistem por muito mais tempo do que ou-

tras pessoas, em cada minuto apurado de audiência seu peso na medição é muito maior. Ve-

jamos com detalhes como podemos chegar a essa conclusão. 

 

3.3.4 Audiência Média e seus Pesos 

 

O tempo individual de consumo é um fator fundamental nas análises da audiência. Ao 

contrário dos jornais e revistas, cujo índice de leitura se mede pelo número de exemplares 

vendidos ou folheados, em televisão valem mais os minutos ou horas que um programa ou 

canal foi sintonizado por cada telespectador. Vaca (informação verbal, 2010) diz que em TV 

“não vigora a regra de que um homem mais uma mulher valem dois; o que conta é por quanto 

tempo as pessoas assistem”. Não adianta muita gente ter visto um programa por poucos minu-

                                                
20 Percentual apurado por Ruótolo (2000). Embora o levantamento se restringisse ao universo da população do 

ABC paulista, usamos o dado como referencial por tratar-se da única pesquisa disponível de TV aberta com esse 

viés analítico. Considerando o fato de que o comportamento de consumo televisivo não apresenta grande 

diferença de uma região do país para outra, os parâmetros do ABC podem servir para a reflexão, nesse aspecto 

específico, sem grande risco de distorção nas conclusões.  
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tos (alcance), pois o que vai ter mais relevância mais nas medições é o público que permane-

ceu mais tempo sintonizado. A aferição de audiência é feita minuto a minuto e a média de um 

programa é o total de telespectadores registrados em cada minuto dividido pelo tempo de du-

ração da atração.    

Simulamos uma situação de audiência de um programa qualquer com o objetivo de es-

clarecer esse raciocínio e mostrar a importância dos heavy-users nos índices aferidos pelos 

institutos. Para isso, criamos uma medida hipotética que concilia tempo de exposição com 

quantidade de público, que chamaremos de minuto/telespectador
21

. Uma unidade dessa medi-

da equivale à audiência de uma pessoa durante um minuto em determinado programa. Se esse 

telespectador ficar sintonizado durante 15 minutos na transmissão, por exemplo, sua audiência 

equivalerá a 15 minutos/telespectador. Os números do modelo que explicaremos abaixo são 

arredondados e a quantidade de horas despendidas no consumo de TV considera a média bra-

sileira real. Atribuímos a quatro grupos de telespectadores do programa um tempo de audiên-

cia proporcional ao comportamento refletido pelas pesquisas com que temos trabalhado, le-

vando em conta pessoas que gastam muitas horas diante da TV e outras que dedicam pouco 

tempo a essa atividade. Passemos à análise propriamente dita 

Tomamos como referência um programa que dura uma hora e é visto integralmente por 

5 milhões de pessoas. Outros 12 milhões veem a atração parcialmente. Estes são divididos em 

três grupos de 4 milhões, sendo que cada um deles vê por 20 minutos em momentos distintos 

– o primeiro vê o bloco inicial, outro o do meio e o terceiro o bloco final. Com esse quadro, os 

telespectadores que assistiram ao programa do começo ao fim (5 milhões) representarão uma 

audiência de 300 milhões minutos/telespectador (5 milhões x 60 minutos). No caso das pes-

soas que só viram partes da transmissão, cada grupo de 4 milhões terá assistido 80 milhões 

minutos/telespectador (4 milhões x 20 minutos). Somados os três grupos de telespectadores 

parciais, serão 240 milhões minutos/telespectador.  

Como se vê, a sintonia integral de apenas 5 milhões de pessoas acumula mais minu-

tos/telespectador do que a de 12 milhões de telespectadores itinerantes. Por isso mesmo, a 

sintonia demorada é mais relevante nas médias de audiência apuradas pelos institutos de pes-

quisa. Se a atração em questão obteve, digamos, 30% de rating médio, os 5 milhões de heavy-

users responderam por 45,6% dos aparelhos ligados a cada minuto do programa, e os 12 mi-

lhões de light-users, pelos outros 44,4%. Além disso, os heavy-users tendem a ser mais fiéis. 

São telespectadores mais propensos a assistir a uma próxima transmissão do programa no dia 

                                                
21 Não confundir com o indicador telespectador minuto utilizada pelo Ibope, o qual refere-se ao número absolu-

to de pessoas que veem um programa a cada minuto durante sua exibição. 
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seguinte ou dali a uma semana, pois, principalmente no horário noturno, estão quase sempre 

diante da TV. 

Evidentemente, o modelo que simulamos para esta análise é muito simplificado, consi-

derando-se as infindáveis variações que ocorrem na composição da audiência durante uma 

hora de programa. Com um controle remoto à mão de cada indivíduo, é certo que, a cada mi-

nuto, ou segundo, o grupo de telespectadores diante de um programa é, em grande parte, dife-

rente daquele que estava sintonizado no instante anterior. As quantidades, assim como os in-

divíduos que constituem as plateias, oscilam a cada momento. Mas a variação dos grupos, o 

vaivém entre um canal e outro nos intervalos, ou mesmo durante os blocos da transmissão, 

não altera o fato de que há sempre uma parcela mais estável, que assiste à atração no todo, ou 

quase isso, e outra menos estável. Ainda que refletidos de modo generalizado, tais comporta-

mentos diante da tela correspondem àqueles atribuídos aos grupos incluídos no nosso modelo. 

A importância numérica dos heavy users que podemos extrair dessa simulação dá sen-

tido à percepção – ou convicção – de escritores, diretores e outros profissionais de TV de que 

os programas de maior audiência devem ter linguagem simples, porque, do contrário, o públi-

co não entende. Eles se baseiam, como veremos adiante, nos dados quantitativos de audiência 

e em outros tipos de levantamentos qualitativos sobre o público. A fuga de telespectadores de 

determinada atração, por exemplo, é comumente investigada com pesquisas que medem a 

satisfação em relação ao programa e aos personagens. Como os heavy-users representam o 

contingente que passa mais tempo diante da TV, sua opinião tende a ter mais peso nas sonda-

gens. Daí a generalização que muitos profissionais de televisão costumam fazer sobre o baixo 

nível intelectual do telespectador brasileiro.   

À primeira vista, a leitura que muitos produtores fazem do público é reducionista, pois 

reflete apenas as pessoas que assistem mais assiduamente aos programas. Considerada a tota-

lidade do universo (lembremos que 88% dos brasileiros veem TV todos os dias), seria incorre-

to generalizar por esse perfil todos os telespectadores. Ocorre, porém, que, computada a expo-

sição de programa a programa pelo número de minutos que cada indivíduo dispensa a uma 

atração, o perfil de telespectador referencial utilizado pelos produtores certamente se aproxi-

ma do real, pois são os heavy-users que ancoram as médias de audiência. Isso significa que, 

pelo prisma mercadológico, a interpretação que norteia a indústria televisiva conduz a estraté-

gias coerentes. A conclusão é um tanto amarga, mas o foco no telespectador menos escolari-

zado e o nivelamento por baixo acabam sendo compulsórios na busca de hegemonia para os 

principais programas.  
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Em levantamentos que mencionamos anteriormente, o gênero telenovelas é o primeiro 

mais citado entre as atrações preferidas pelo público que passa mais horas na TV. É compre-

ensível, portanto, que as telenovelas, em capítulos seriados, sejam uma estratégia de sucesso 

para manter a fidelidade de grande parte da audiência – os heavy-users, no caso – e se mante-

nham como carro-chefe da programação da emissora líder. Como o grupo de telespectadores 

mais assíduos é formado por pessoas com menor nível de escolaridade, exige-se dos produto-

res simplicidade no conteúdo. De novo, entende-se o porquê do uso de roteiros sem comple-

xidade ou mesmo banais nas novelas e outras atrações do horário nobre. 

A relação entre escolaridade do público, o hábito de ver TV e índices de audiência po-

de ser constatada a partir do cruzamento de indicadores sociodemográficos da população com 

dados de pesquisas de mídia. 

A maioria dos telespectadores da TV aberta no Brasil pertence à classe C (IBO-

PE/TARGET, 2010). Maior grupo socioeconômico do país, a classe C representa 50,5% da 

população. São cerca de 20 milhões de famílias do total de 58 milhões (MATOS, 2010, p. 

B8). Compõe mais da metade da população porque sua média de filhos é maior do que nas 

classes mais ricas. A renda média dessas famílias varia de 600 reais a 2.099 reais mensais. 

Segundo ampla pesquisa feita entre fevereiro de 2009 e janeiro de 2010, a televisão aberta é 

de longe a principal fonte de lazer para esse grupo, que prefere, pela ordem, ver novelas, pro-

gramas humorísticos e programas de auditório (IBOPE/TARGET, 2010) 

O percentual de assinantes de TV paga na classe C não chega a 20%. Também o aces-

so à internet ainda é limitado, conforme apurado na pesquisa. Mesmo que boa parte dos indi-

víduos utilize a rede mundial de computadores, isso não acontece com regularidade, e a nave-

gação é feita principalmente em lan houses ou no trabalho, não no lar. Apenas 36% disseram 

ter acessado a internet nos últimos trinta dias antes da entrevista, contra 98% que informaram 

ter visto TV nos sete dias anteriores. É uma população que recorre pouco à mídia impressa 

para se informar. Só 30%, aproximadamente, leem jornais e revistas regularmente ou eventu-

almente. Outros 16,8 milhões de famílias brasileiras pertencem à classe D, e 13,6 milhões à 

classe E. No total, o Brasil tem cerca de 10 milhões de famílias das classes A e B, segundo o 

IBGE (MATOS, 2010, p. B8). 

Somadas, há no país 48,6 milhões de famílias das classes C, D e E, do total de 58 mi-

lhões (Tabela 24 e Tabela 25). Número que representa cerca de 87% dos lares. 
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Tabela 24. Composição da população por classe social das famílias (em milhões) 

 

Total famílias A B C D E 

58 3,3 6,6 20,2 16,8 13,6 

100% 13% 87% 

Fonte: IBGE (MATOS 2010) 

 

 

Tabela 25. Composição da audiência por classe social – Grande São Paulo 

Emissora AB C DE 

Globo 33 51 16 

Record 28 60 12 

SBT 24 59 17 

 

Fonte: VANNUCCI, 2010 ( com base em pesquisa do Ibope) 

  

Não há dados nacionais disponíveis sobre a composição dos públicos de cada uma das 

grandes redes de TV por classe social, mas informações sobre a divisão da audiência na 

Grande São Paulo dão uma ideia do quadro. O público médio da Rede Globo na região é for-

mado por 67% de pessoas pertencentes à classe C, D e E; ficando Record com 72% e SBT 

com 76%. A escolaridade média nessas três classes sociais que representam a maioria dos 

telespectadores é muito baixa quando comparada a indicadores internacionais.  

 Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD/IBGE), 

em 2007 só 30% da população (incluindo todas as classes sociais) tinham 11 ou mais anos de 

estudos, isto é, havia concluído o ensino médio. Cinquenta e três por cento dos brasileiros não 

chegaram a terminar as oito séries do ensino fundamental, apontou o mesmo levantamento 

(ANUÁRIO DE MÍDIA 2010, p. 78).  

De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Organização das Na-

ções Unidas (ONU), em 2009 o Brasil estava na 73ª posição entre 169 nações, e um dos que-

sitos que mais prejudicam a avaliação do país é a educação. Na média, os brasileiros com 

mais de 25 anos tem 7,2 anos de estudos, contra 13,2 nos Estados Unidos e 12 anos na Coreia 

do Sul, países que estão à frente (INSTITUTO ETHOS, 2010). 

Na seção a seguir, trataremos das práticas que autores, diretores e jornalistas de TV 

utilizam sob permanente orientação das medições de audiência. Por meio de depoimentos dos 

responsáveis por conteúdos levados ao ar, veremos que existe uma noção muito clara de que o 

público-alvo dos programas é aquele pertencente aos grupos menos escolarizados. E que há 
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um esforço enorme para agradar a esses telespectadores, ainda que sob o risco de desagradar 

aos outros. 

 

  

3.4 Ditadura da Simplificação 
 

 

Apesar do sucesso da TV aberta no país, em ambientes acadêmicos e em outros círcu-

los frequentados por pessoas mais escolarizadas são comuns críticas de que o nível da pro-

gramação é cada vez mais baixo. De fato, não é preciso muito para perceber que a linguagem 

e os temas de grande parte dos programas aborrecem o público intelectualizado e os grupos 

mais conservadores. Parece óbvio, também, que tais programas sejam, muitas vezes, apelati-

vos, repetitivos ou mesmo medíocres porque agradam à massa.  

As críticas sobre o baixo nível não se referem à qualidade técnica ou artística das atra-

ções. Ao contrário, a Rede Globo, principalmente, faz pesados investimentos e costuma ser 

exigente com a qualidade técnica e estética das atrações. Ocorre que a lógica comercial que 

obriga a ostentação de altos índices de audiência dita também as estratégias necessárias para 

alcançá-los. Esse imperativo é o responsável pelo conteúdo do que vemos, especialmente nos 

horários de maior audiência. Para confirmar essa postulação, analisamos informações e depo-

imentos prestados por produtores de TV e confrontamos com a interpretação das pesquisas 

que fizemos anteriormente.  

Um dos mais importantes autores de novelas exibidas pela Rede Globo, Silvio de A-

breu diz que “não dá para aprofundar nenhum tema (nos roteiros), porque o público não con-

segue acompanhar”. Para ele, “o nível intelectual do brasileiro, de uma maneira geral, está 

abaixo do que era na década de 60 ou 70, porque as escolas são piores e o estudo já não é va-

lorizado como antigamente” (MARTHE, 2006, p. 14). Não importa se o autor tem ou não 

razão sobre a qualidade do ensino, mas Abreu, sem dúvida, expressa uma opinião que predo-

mina entre os profissionais de televisão. A de que só é possível atingir a massa ou uma massa 

de telespectadores com um discurso direcionado a cidadãos com baixíssimo nível intelectual. 

Aguinaldo Silva, outro importante roteirista da Globo, diz que não há pressão maior do 

que escrever uma novela das oito (faixa das 21 horas, normalmente o horário de maior audi-

ência) (MARTHE, 2006). Silvio de Abreu concorda e explica que, além das medições de au-

diência, a Globo sempre realiza pesquisas para saber como as espectadoras estão absorvendo 

a trama. Tais levantamentos servem de termômetro para a produção das novas etapas, com a 
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adequação dos personagens e dos enredos ao gosto do público. Às vezes, o escritor arrisca e 

erra. Abreu narra uma experiência própria, lembrando de quando tentou inovar a linguagem 

em As Filhas da Mãe, novelas da faixa das 19 horas exibida no início dos anos 2000. Ele 

elaborou uma narrativa fragmentada, achando “que seria um sucesso no ibope”, conforme 

suas próprias palavras. A experiência não funcionou. “Houve rejeição do público das classes 

D e E. Não que não gostassem da novela – eles simplesmente não a entendiam”, comenta o 

autor (MARTHE, 2006, p. 16). Miguel Falabella, ator, autor e diretor de TV da Rede Globo, 

fez um desabafo ainda mais áspero: “O nível mental das pessoas que assistem à TV no Brasil 

é por volta de nove anos de idade. Em comparação a um jovem francês, o que lê um jovem 

brasileiro? Um jovem francês lê 200 vezes mais. E um país que não tem educação nos conde-

na à mediocridade”. (ARAÚJO, 2009). 

 Os telejornais do horário nobre são produzidos com a mesma linha de raciocínio e di-

recionados a um telespectador supostamente pouco esclarecido. Wiliam Bonner, âncora e edi-

tor-chefe do Jornal Nacional, da Rede Globo, manifestou opinião similar à de Abreu e Fala-

bella em um episódio que gerou polêmica nos meios acadêmicos e profissionais.  

Em uma visita de professores de Comunicação à redação do telejornal em 2005, Bon-

ner disse que uma pesquisa realizada pela Globo identificara o perfil do telespectador médio 

do Jornal Nacional. O levantamento havia constatado que é um cidadão “com muita dificul-

dade para entender notícias complexas” e que havia sido apelidado na redação de Homer 

Simpson
22

, acrescentou ele. Os visitantes acompanharam os trabalhos jornalísticos do apre-

sentador na redação por mais algum tempo. Foram feitas várias outras referências ao persona-

gem Homer. As matérias do dia iam sendo selecionadas ou editadas após breves observações 

e diálogos analisando se o telespectador padrão imaginado (Homer) ia entendê-las ou não. Os 

professores ficaram surpresos com a analogia e com os critérios jornalísticos utilizados pelo 

editor-chefe e outros membros da equipe da emissora. Um dos visitantes, Laurindo Leal Fi-

lho, publicou artigo na imprensa expressando sua indignação e o constrangimento seu e dos 

colegas professores que o acompanhavam na ocasião (LEAL FILHO, 2005).  

 Leal Filho é crítico contundente da qualidade da programação de TV. Tem vários li-

vros publicados sobre o assunto, onde condena o conteúdo das emissoras abertas e o sistema 

de concessões de canais utilizado no Brasil. Ele reconhece que a TV brasileira tem boa quali-

dade técnica graças ao monopólio, especialmente da Globo, mas acha o conteúdo “sofrível”: 

 

                                                
22 Personagem da série norte-americana de TV Os Simpsons, tido como “obtuso, preguiçoso e de raciocínio 

lento”, segundo Laurindo Lalo Leal Filho (2005, p. 37). 
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São programas muito pobres em termos de criatividade, imaginação, de atra-

ir o telespectador pela reflexão e provocá-lo com novas ideias e pensamen-

tos. A TV está em um nível cultural bastante baixo. As emissoras brasileiras 

buscam a audiência universal, o que leva ao pensamento único (LEAL FI-

LHO, 2005, p. 37). 

Puxadas pela Globo, as principais emissoras concorrentes repetem as estratégias na 

produção de conteúdos. Em janeiro de 2006, a Record lançou seu novo telejornal no horário 

nobre e procurou “clonar” o Jornal Nacional, como destacou reportagem publicada pela Fo-

lha de São Paulo. O programa acompanhou o formato da Globo em todos os aspectos, inclu-

sive no cenário e no teor das informações. Segundo a Folha, o novo diretor do Jornal da Re-

cord não queria mais um programa opinativo, como o anterior, preferindo um modelo “mais 

ágil e moderno”. “As reportagens serão mais curtas e o JR dificilmente começará com notícias 

densas e complicadas para o Homer”, comentou ironicamente o jornal, lançando mão da 

mesma referência utilizada por William Bonner para definir o perfil do telespectador médio 

da Globo (MATTOS, 2006, p. E-6)  

Novelas de conteúdo simplista, telejornais com enfoque em temas de grande apelo e 

tratamento superficial das informações, programas de auditório com ídolos populares e atra-

ções simples e divertidas. Eis a fórmula que vem sendo utilizada continuamente e garantindo 

à TV brasileira, não só à Globo, mas também às concorrentes, sucesso de audiência.  

Homer Simpson, assim como a mãe de família que estudou pouco, dá duro na vida, 

tem poucas perspectivas para o futuro e se consola com a companhia e os dramas dos perso-

nagens de TV, não são figuras do imaginário dos produtores televisivos. São representações 

de pessoas reais, identificadas pelas pesquisas de audiência e opinião e com as quais as emis-

soras procuram manter sintonia estreita. Típicos representantes dos grupos IV e V de telespec-

tadores, conforme a classificação de Ruótolo (1993), é com esse público que as grandes redes 

estabelecem seus contratos de comunicação – o conjunto de signos, agendas e linguagens que 

permitem o estabelecimento de canais de comunicação entre dois polos de emissão/recepção 

(VERÓN, 2002).  

Indivíduos com perfis que se identificam mais com outros grupos de telespectadores, 

evidentemente, também são atraídos pela programação, ainda que em proporção menor e de-

dicando menos tempo à televisão. Mas acabam apenas engrossando o grupo principal que 

garante estabilidade numérica na audiência. Se os habituais-escapistas e os envolvidos, classi-

ficações que Ruótolo usa para dois grupos principais de heavy-users, representam cerca de 

40% de audiência diária, basta contar com uma contribuição pequena dos outros grupos de 
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telespectadores para chegar à soma de pontos de ibope que a TV aberta costuma registrar. 

  Quando há atenção de um público grande de consumidores, as verbas publicitárias 

vêm facilmente. Com um filme comercial exibido em apenas três emissoras na mesma noite e 

horário, é possível atingir, diariamente, mais da metade dos lares do país. Falamos em 30 mi-

lhões de residências aproximadamente, onde vivem cerca de 130 milhões de pessoas. São 

números que, sem dúvida, fazem a alegria das agências de publicidade, dos anunciantes de 

produtos de consumo de massa e, principalmente, dos executivos das redes de TV. 

A estratégia de direcionar a programação e seu conteúdo para um público com pouca 

escolaridade e baixa renda permite à TV aberta brasileira manter as características de meio de 

massa tal qual este podia ser definido na década de 1970 e 1980. Foi um período em que a 

mídia trabalhava com grandes audiências, formadas por telespectadores heterogêneos em vá-

rios aspectos, sintonizados em alguns poucos veículos e conteúdos. A TV paga, o rádio, os 

jornais, as revistas e os serviços online em geral têm seguido outro caminho. Essas mídias têm 

procurado segmentar os conteúdos de acordo com interesses temáticos específicos de um gru-

po consumidor ou de acordo com as linguagens adequadas a determinados nichos de público. 

Por isso temos na atualidade tantos veículos de cada tipo de mídia.  

Há oferta abundante de comunicação para públicos que se fragmentam cada vez mais 

de acordo com interesse específicos. Essa situação diminui a penetração e a influência indivi-

dual de cada meio sobre a audiência. Acabou afetando, também, a estrutura comercial de mui-

tas empresas midiáticas, pois, como consequência, houve a pulverização das verbas publicitá-

rias. Empresas mais sólidas, atualmente, são aquelas que editam vários títulos ou têm atuação 

multimidiática, mantendo vários veículos, cada um para determinado tipo de público. 

Para a TV aberta tem sido diferente. As grandes redes são formadas com dezenas de 

afiliadas e concentram-se principalmente em uma programação nacional, mantendo poucos 

programas produzidos e veiculados regionalmente. São ancoradas nas telenovelas, telejornais, 

reality shows, programas de humor ou de auditório transmitidos para todo o país.  

A cada transmissão no horário noturno, as maiores emissoras conseguem reunir públi-

cos enormes, integrados por moradores de todos os Estados brasileiros, de quase todos os mu-

nicípios, em torno dos mesmos programas – e das mesmas mensagens publicitárias. Formou-

se uma dinâmica ágil e que se estabeleceu no decorrer do tempo graças a diversas circunstân-

cias socioculturais do país. Tem como esteio um grupo populacional numeroso, formado prin-

cipalmente por pessoas que dispõem de oportunidades limitadas de educação e ascensão soci-

al e que encontram na TV um entretenimento atraente, sempre pronto a lhes dar satisfação e a 

preencher determinadas necessidades.  
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Com esse público, as redes mantêm bases sólidas de audiência, as quais lhes garantem 

os melhores resultados na comercialização de espaços publicitários. O faturamento comercial 

generoso, por sua vez, permite às emissoras reinvestir para oferecer sempre uma programação 

sob medida e, consequentemente, manter os telespectadores mais fiéis bem atendidos. 

 O sistema está baseado em um ciclo vigoroso, consolidado, porque as emissoras têm 

sido eficientes em cumprir os contratos de comunicação com o público que ancora seus nú-

meros do ibope.  
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Capítulo IV 

 

A TV NO DISCURSO  

DA PRÓPRIA TV  

__________________________________________ 
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4 A TV NO DISCURSO DA PRÓPRIA TV  

 

 

A TV fala de si mesma insistentemente. A TV é um dos principais (quando não o prin-

cipal) objeto da própria TV em programas dos mais variados gêneros e formatos. A proposta 

deste capítulo é examinar esse fenômeno e refletir sobre as circunstâncias culturais e merca-

dológicas que o produzem. 

A discussão é feita a partir dos trabalhos de Eco, Verón, Scolari e outros autores que 

abordamos no capítulo III. Esses estudos tratam a configuração discursiva da TV por uma 

perspectiva histórica, que abrange a evolução do meio desde seu início até o momento atual. 

A interpretação dos pesquisadores servirá para a análise de um programa brasileiro de suces-

so, selecionado como um caso ilustrativo dos gêneros e formatos híbridos que caracterizam a 

transição entre fases da televisão.  

É fácil perceber que a programação da maioria das emissoras brasileiras está impreg-

nada de referências a ídolos, programas e enredos da própria TV. Artistas de novelas, apresen-

tadores e figuras reveladas pelos reality shows costumam ser estrelas de jogos, entrevistas e 

biografias exibidas pelos canais. As histórias e personagens das novelas servem de tema para 

um sem-número de jogos, brincadeiras e quadros humorísticos apresentados em diversos ho-

rários. 

Bonecos e joguinhos infantis inspirados em desenhos e artistas viram brinquedos li-

cenciados que alimentam a publicidade televisiva e o faturamento das empresas de mídia. 

Lances polêmicos ou espetaculares de jogos transmitidos em rede são temas de programas de 

debates conduzidos pelos próprios narradores esportivos. Destaques ou lançamentos do cast 

das gravadoras pertencentes aos grupos televisivos são estrelas musicais de clipes, programas 

de auditório, entrevistas e talk-shows. 

 O universo cultural criado pela mídia passou a ser fundamental para a própria sobre-

vivência dos meios de massa. É nesse universo que os produtores vão procurar muitos dos 

elementos de construção de discursos que podem servir de conexão para amplos públicos, e 

assim garantir interesse e fidelidade aos conteúdos oferecidos. A história dos enunciados e das 

estratégias de enunciação utilizados nos discursos televisivos está associada à história da evo-

lução das audiências, como veremos a seguir.  
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4.1 A Mídia de Massa em Declínio 

 

A busca de grandes audiências sempre foi o principal fator a nortear os rumos da pro-

gramação das principais emissoras brasileiras. Evidentemente, o fenômeno da dispersão de 

público entre muitos veículos de comunicação afeta diretamente a agenda e a construção dos 

discursos da televisão. 

A TV aberta desfruta de hegemonia absoluta entre os meios de comunicação no Brasil, 

mas vive sob crescente ameaça diante da proliferação de novas mídias e veículos. A principal 

rede do país, a Globo, desde os anos 1990 redobrou a vigilância em torno da movimentação 

das audiências e costuma reagir com firmeza diante dos riscos de evasão do público. Com 

estratégias de curto, médio ou longo prazo, os executivos que controlam o conglomerado têm 

procurado enfrentar a fuga das atenções do público – que, como consequência direta, costuma 

causar fuga de investimentos publicitários. O esforço tem sido bem sucedido, considerando-se 

as fortes circunstâncias contrárias e comparando-se os resultados obtidos com o declínio de 

grandes redes de outros países. Possivelmente, a contenção no ritmo de queda dos índices de 

audiência nos últimos anos tenha inclusive superado as expectativas dos administradores das 

Organizações Globo.  

Incertezas sobre o futuro do enorme complexo televisivo começaram a surgir há cerca 

de duas décadas. Temendo uma evasão desenfreada de telespectadores para mídias concorren-

tes, o maior complexo midiático brasileiro passou a investir em canais pagos e em outros 

meios. Na época, final dos anos 1980 e início da década de 1990, a TV por assinatura já expe-

rimentara rápido crescimento em vários países e aguardava-se que ocorresse o mesmo no Bra-

sil. Primeiramente, o conglomerado que dirige a Rede Globo assumiu direta ou indiretamente 

boa parte do controle da distribuição de sinais para TVs por assinatura, via cabo ou satélite. E 

lançou vários canais pagos, que deram origem ao sistema Globosat, hoje responsável por duas 

dezenas de emissoras. 

Embora acreditasse no crescimento da TV paga (que, na prática, foi mais lento que o 

esperado), a Globo investiu também na programação do seu canal aberto, monitorando obsti-

nadamente o comportamento do público e adequando conteúdo, linguagem e formatos de pro-

gramas às antigas e novas preferências dos telespectadores. Valeu-se para isso de novas e so-

fisticadas técnicas de coleta de dados e do trabalho cada vez mais eficiente dos institutos de 

pesquisas.  

Paralelamente, uma série de estratégias comerciais e corporativas foi adotada, garan-

tindo a solidez da rede e elevados índices de audiência para o seu canal aberto. Outras grandes 
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redes brasileiras empreendem esforços vigorosos na batalha pelo telespectador. A Rede Re-

cord, pertencente a um grupo religioso evangélico, e o SBT, do grupo Silvio Santos, disputam 

o segundo lugar no ranking das audiências, mas seus números ainda estão longe de ameaçar a 

líder Globo.  

 

 

4.2 Fragmentação Cultural 
 

  

Apesar de garantir posição de liderança em relação às outras mídias, a Rede Globo e suas 

principais concorrentes remam contra uma tendência mundial. O consumo per capita de mídia 

cresceu, e boa parte dos milhões e milhões de telespectadores da Globo (quase a totalidade da 

população brasileira vê seus programas, com maior ou menor frequência) tem acesso a outros 

meios. Muita gente continua dedicando muito tempo à TV no Brasil, mas aqui também, como 

em qualquer país onde existe economia de mercado, o público consome várias mídias. Essa 

diversidade de fontes de informação intensifica outro fenômeno que há tempos chama a aten-

ção dos estudiosos da pós-modernidade, a fragilização das referências culturais. Na medida 

em que as pessoas não acompanham sempre os mesmos discursos e que participam de agen-

das temáticas diferentes, perdendo-se num mosaico informativo oferecido por uma infinidade 

de meios de comunicação, elas compartilham menos ideias entre si e desenvolvem interesses 

e sentimentos em direções distintas. Grandes grupos sociais tendem a ficar com laços cultu-

rais mais frágeis, dividindo menos fatores de identificação entre seus membros.  

Vários pensadores afirmam que a comunicação de massa tem como uma das conse-

quências mais marcantes a unificação de conceitos, estilos, preocupações, opiniões e valores. 

Walter Lippman (2008) atribuía à mídia o papel de criar opiniões públicas largamente adota-

das. O filósofo Gilles Lipovetsky (1989) diz que na sociedade contemporânea a tradição é 

substituída pela mídia na transmissão de cultura. A mídia foi responsável pela unificação cul-

tural de vários países que mudaram a formação populacional nos últimos dois séculos com o 

concurso de habitantes de diferentes etnias e nacionalidades. Estados Unidos e Brasil, duas 

nações com dimensões continentais, podem ser citados como exemplos.  

Segundo Casseti e Odin (1990, p. 12), até o final dos anos 1970, assistir à TV “era um 

ato social... era um ato de socialização” e nos grandes países industrializados essa mídia cum-

priu o papel fundamental de unificador coletivo na passagem para a sociedade de consumo. 

Wolton (1996) diz que essa TV, que ele chama de generalista, criava um vínculo social muito 
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forte, porque milhões de pessoas consumiam os mesmos programas, num mesmo momento e 

com muita regularidade. Para Verón (2004), essa época terminou, e o futuro da TV de massa é 

incerto. A dispersão das audiências concorre para o enfraquecimento dos elos culturais exis-

tentes entre os membros da sociedade, desencadeando um processo de fragmentação cultural. 

Scolari (2009, p. 197) sustenta que um novo tipo de consumo televisivo está se configurando 

e é caracterizado por “uma recepção fragmentada, ubíqua e assincrônica: um programa em 

cada tela na mesma hora”. Segundo ele, a antiga televisão garantia sentido comunitário a uma 

sociedade e não existe nada à vista que pareça estar substituindo-a nesse aspecto: 

 

A televisão foi um dos mais formidáveis instrumentos de broadcasting para a cria-
ção de agenda e a gestão da opinião pública. E agora, o que acontece quando a tele-

visão explode e se atomiza em milhões de experiências individuais de narrowcas-

ting e nanocasting? Que meio ou instituição se encarregará de fazer o cimento ideo-

lógico – para usar a metáfora de Gramsci – que mantém a unidade social? Como se 

constrói a hegemonia em um ecossistema mediático fragmentado? (SCOLARI, 

2009, p. 197). 

 

 

4.3 Estratégias de Resistência 
 

 

Os reflexos da fragmentação cultural, aparentemente, já estão repercutindo na arte e 

nos conteúdos midiáticos em geral. Sem a transferência de cultura por tradição e com o declí-

nio da comunicação de massa, a homogeneidade dentro dos grupos sociais vai se dissipando. 

Novos signos de referência comum para amplos universos de indivíduos são raros, e os mais 

antigos desaparecem ou se esgotam pelo uso excessivo. Por falta de novas referências reco-

nhecíveis por grandes públicos, é cada vez mais abundante a utilização de clichês ou fórmulas 

prontas em filmes, músicas, peças publicitárias e outros produtos artísticos ou midiáticos.  

Os produtores de comunicação que buscam audiências de massa se debatem com o de-

safio de lidar com a fragilidade crescente dos signos culturais decorrente da dispersão do pú-

blico receptor. As audiências cativas e numerosas de alguns poucos veículos e programas pas-

sam a ser divididas por um grande número de meios. Até agora, a Rede Globo (e, na esteira, 

as principais concorrentes) vem resistindo à onda que está enfraquecendo a TV de massa em 

vários países. Como vimos no capítulo anterior, pelo menos parte expressiva da população 

continua se caracterizando e se comportando como audiência de massa para a TV brasileira.  

Estratégias comerciais e uma sofisticada engenharia de produção de conteúdos e de progra-
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mação parecem ser os principais fatores a garantir as gigantescas audiências da Rede Globo. 

O padrão Globo de qualidade é obtido graças a um rígido conjunto de regras de produção. 

Há normas formais e procedimentos instituídos que orientam a programação, a agenda 

e o roteiro dos programas. Elas geram recomendações que vão, por exemplo, do número ideal 

de personagens para uma telenovela à duração das cenas e o menu de pautas obrigatórias dos 

telejornais. Há um monitoramento permanente do mercado e dos consumidores, o qual serve 

de parâmetro para orientar o trabalho dos programadores e produtores. 

Além da utilização de signos pop e de clichês facilmente reconhecíveis pelo público, a 

Rede Globo criou seu próprio ecossistema cultural, gerando signos e retroalimentando-os 

através do conteúdo da programação. 

Trata-se do fenômeno que Umberto Eco classificou como neotelevisão. Refere-se à 

tendência das emissoras, a partir de determinado momento de desenvolvimento, de se tornar 

objeto temático da própria programação, deixando de servir apenas como um meio a apresen-

tar ou representar o mundo ao telespectador (VERÓN, 2002). 

 

 

4.4 A Busca de Conexões com o Público 
  

 

Ao contrário do que pode parecer para o telespectador leigo, a abundância de referên-

cias que a TV faz aos próprios programas e ídolos tem origem em razões que vão além do 

simples merchandising para a divulgação de atrações. Ou seja, são mais do que mera publici-

dade para atrair telespectadores para outros programas da emissora. Em uma sociedade onde 

os bens simbólicos mais consumidos são aqueles gerados pela televisão, há carência de outros 

referenciais culturais fortes que sirvam de temas motivadores (ou compreensíveis) para o re-

ceptor. 

Straubhaar e LaRose (2004) dizem que a visão pós-moderna nega as verdades absolu-

tas e considera que o que as pessoas pensam depende da própria experiência, dos grupos aos 

quais pertencem, da mídia à qual prestam mais atenção, daquilo que a família ensinou e assim 

por diante.  Para os autores:  

 

Essa visão combina com a ideia de que desenvolvimentos na sociedade da informa-

ção encorajam a fragmentação cultural, na qual muitos grupos diferentes ou até in-

divíduos personalizam a sua própria informação e sua experiência cultural, de forma 

que as pessoas compartilham menos de uma cultura comum e as culturas se frag-

mentam (STRAUBHAAR; LAROSE, 2004, p. 52). 
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Corroborando com esse enfoque, Jean Lyotard (1984) defendeu a ideia de que as novas 

tecnologias de comunicação e as mídias permitem novas formas de expressão, criando novas 

formas de conhecimentos e novas formações sociais. “Como muitos grupos podem se expres-

sar através da proliferação de canais de tecnologia de mídia e informação, a sociedade torna-

se mais concentrada em grupos e pontos de vista específicos e menos concentrada em tendên-

cias gerais” (STRAUBAHAAR; LAROSE, 2004, p. 52). 

 O antropólogo Hermano Vianna (2004) apresenta com clareza a questão das identida-

des culturais. Ele empresta um exemplo do escritor Haruki Murakami, o mais popular autor 

japonês da atualidade. Murakami (1988, apud VIANNA, 2004, p.4 ) explica assim as constan-

tes referências à música pop na própria literatura: “Quando escrevo que o herói do meu ro-

mance escuta Radiohead ou Prince, você e eu sabemos do que falo, nós compartilhamos um 

sentimento, estabelecemos uma conexão”. Para Vianna, vai ficando cada vez mais difícil para 

os produtores de comunicação conseguir conexão com o público.  

Os signos para sentimentos compartilhados mundialmente estão desaparecendo. Os 

signos criados pelo cinema e a TV talvez sejam os únicos de alcance universal, já que as refe-

rências criadas por outras mídias, como a internet ou a indústria musical, que também são 

meios de amplo alcance, trabalham com uma segmentação de públicos cada vez mais acentu-

ada. Falar de si mesma, portanto, é um dos caminhos mais eficientes que a TV encontrou para 

criar discursos de conexão com grandes públicos. Audiências de massa requerem conteúdos 

que possam ser compartilhados com e entre a massa. 

 

 

4.5 A Fórmula do Domingo 
 

  

 A utilização da televisão como interpretante central apareceu como uma nova caracte-

rística do meio na fase que Eco chamou de neotelevisão, no início dos anos 1980. No final da 

década de 1990, o meio acentuou essa tendência de falar de si mesmo, dando lugar àquilo que 

Carlón (2006) denomina metatelevisão. Programas antigos da Rede Globo valem-se desse 

ingrediente como fórmula de sucesso e incluíram na agenda outros quadros com característi-

cas que remetem à nova etapa da história da TV.  

 Para Verón (2004), a nova característica da terceira fase do meio, a partir do ano 2000, 

é a emergência de um novo interpretante principal, a vida do cidadão comum. Por isso, a TV 
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atual exibe tantos reality shows, que expõem a vida de desconhecidos, faz concursos de canto-

res e bailarinos novatos e exibe vídeos domésticos enviados pelos telespectadores. Muitos 

programas valorizam ainda o intercâmbio ao vivo com o público, por meio de e-mails envia-

dos por internautas que estão assistindo a um programa, e outros recursos do gênero.  

 As inovações identificadas por Verón não provocaram mudança radical no modelo da 

televisão. Na verdade, o amálgama de gêneros, formatos e fórmulas se tornou a marca dessa 

nova fase. Por outro lado, o que é externo à televisão não aparece simplesmente como exposi-

ção da realidade cotidiana. A TV se apropria de pessoas e situações comuns, e, em um nível 

simbólico, torna-as parte do próprio universo. Em vez de ir ao mundo, induz o telespectador a 

participar do seu mundo. “A televisão não mostra lugares, não traz lugares de longe para mui-

to perto, a televisão é um lugar em si” (BUCCI; KEHL, 2003, p. 32). 

 Nesse processo, novos signos vão sendo construídos e massificados. Talvez não com a 

força universalizada das referências mais antigas, mas, certamente, vigorosos o suficiente para 

o estabelecimento de contratos de comunicação com uma numerosa audiência que dá sobrevi-

da à TV de massa.   

 O programa Domingão do Faustão, exibido pela Rede Globo nas tardes de domingo, 

é um caso nítido de produção que mescla fórmulas mutantes da TV, utilizando recursos narra-

tivos antigos e outros mais contemporâneos. Por isso o escolhemos para fazer uma observação 

mais apurada desses fenômenos. O programa ocupa um dos horários mais concorridos e caros 

da TV, está no ar há mais de vinte anos e é um dos dez mais vistos da Rede Globo. Seu fatu-

ramento representa cerca de 7% de toda a receita com publicidade da rede. Esse desempenho 

comercial rende ao apresentador Fausto Silva o maior ganho da emissora, cerca de R$ 4 mi-

lhões entre salário e cachês da propaganda veiculada por mês. A atração é ainda uma vitrine 

para a venda de diversos produtos de outras empresas ligadas às Organizações Globo, princi-

palmente CDs, livros e filmes. Esses itens são anunciados muitas vezes pelo apresentador, 

além de serem divulgados por artistas convidados de cada edição.  

 O Domingão, como é conhecido pelo público, caracteriza-se como típica atração para 

as massas e, como gênero de auditório, utiliza quase o tempo todo o discurso direto: uma das 

estratégias mais eficientes para inserir o telespectador no ambiente televisivo, oferecendo-lhe 

a sensação de integrar um mesmo espaço.  

Entende-se por discurso direto aquele em que o apresentador olha diretamente para a 

câmera, estabelecendo uma suposta relação de diálogo com o telespectador. Verón denominou 

esse contato de “interpelação através do eixo O-O, sintetizando a expressão utilizada em um 

artigo de Sylvie Blum cujo título era exatamente „Olhos nos Olhos‟” (apud VERÓN, 2003, 
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p.32). Mas foi Eco (1985) quem primeiro observou os efeitos dessa relação. Nos primórdios 

da televisão, segundo ele, esse tipo de discurso era mais raro, e foi se tornando comum com o 

desenvolvimento do meio.  

São muitos os programas de televisão que estabelecem discursos diretos com os teles-

pectadores, como os talk-shows, programas de auditório, humorísticos e programas de varie-

dades (musicais, entrevistas, jogos, culinária, conselhos médicos, psicológicos, domésticos, 

debates esportivos etc.). Os telejornais também  são programas com discurso direto e refor-

çam esse ingrediente abusando de closes nas faces dos apresentadores e no tom de diálogo na 

narração das notícias. 

Como corpus da amostra escolhida para nossa análise, selecionamos, aleatoriamente, o 

Domingão do Faustão que foi ao ar no domingo 11 de dezembro de 2006, entre 17h e 20h, e 

duas edições recentes, exibidas no dia 7 e no dia 14 de novembro de 2010, na mesma faixa de 

horário. A comparação entre as transmissões veiculadas com a diferença de alguns anos per-

mitiu verificar a estrutura básica de conteúdo que foi mantida e as mudanças pontuais utiliza-

das para renovar a atração. 

A seguir, faremos a descrição e a análise do que observamos nas transmissões, acres-

centando, ao mesmo tempo e quando necessário, informações complementares recolhidas de 

outras fontes e outros programas. Acreditamos que a apresentação dos resultados dessa ma-

neira integrada atende melhor aos objetivos específicos deste capítulo.  

 O programa comandado por Fausto Silva é dividido em blocos de atrações. Alguns 

blocos levam nomes, outros não. Números musicais, entrevistas com estrelas da TV, perfor-

mances circenses, quadros de humor, competições artísticas e gincanas de obstáculos são os 

principais gêneros. Durante todos os quadros e nos intervalos entre eles há interrupções para 

merchandising de patrocinadores, veiculadas pelo apresentador e auxiliares, e propaganda de 

produtos midiáticos com a marca Globo. 

São constantes também as chamadas de programas que serão exibidos na emissora no 

mesmo dia, como o Fantástico e a transmissão de jogos de futebol. Algumas são feitas com 

flashs ao vivo, quando os apresentadores de cada atração anunciada aparecem numa espécie 

de preparação para o que virá logo em seguida. 

 Acompanhando cada um dos quadros principais do Domingão, verificamos manifes-

tações evidentes dos fenômenos que analisamos. Elas envolvem a utilização de referências 

culturais – ou signos de conexão, segundo Vianna (2004) – criadas e consolidadas pela pró-

pria emissora e de fórmulas narrativas que emergiram na TV da década de 2000. 
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 O cantor Netinho abriu o programa do dia 11 de dezembro de 2006 e, durante os cerca 

de trinta minutos em que ficou no palco, interpretou várias músicas, emitiu comentários sobre 

a própria carreira e os sucessos e falou das apresentações que fez no Domingão desde 1993. 

Replays dessas participações anteriores iam sendo exibidos entre uma música e outra. Fausto 

Silva também comentava as imagens e disse que Netinho foi “um dos artistas que mais se 

apresentaram no Domingão”. 

 Entre os recortes do passado, estava um número que o cantor fez com Ivete Sangalo, ou-

tra convidada habitual do programa. Ao vivo, Netinho cantou ainda uma música própria que 

integrava a trilha sonora de Terra Nostra, novela da emissora exibida alguns anos antes. De-

pois, agitou o público com outro sucesso. O auditório do Faustão se empolgou e fez coro 

quando Netinho interpretou a famosa Mila. Certamente, milhões de pessoas que viam em casa 

também acompanharam mentalmente as palavras e a melodia da canção.  

Um dos ídolos do quadro de artistas da gravadora Som Livre, pertencente ao grupo das 

Organizações Globo, Netinho deve muito do sucesso duradouro ao esquema promocional que 

a emissora faz em torno dele. É um cantor muito popular, e várias de suas músicas são conhe-

cidas integralmente pelo público. 

O Domingão também deve muito a Netinho e a outros ídolos que servem de forte co-

nexão com o público. Convidado de três a quatro programas por ano, o cantor e suas músicas 

exaustivamente executadas são garantia de identificação com os telespectadores e de muitos 

pontos de audiência. 

Como se percebe, nesse quadro de trinta minutos, o Domingão fez várias referências 

ao próprio programa e à emissora. Netinho viu outras participações que fez ali e as comentou, 

interpretou a música que o alçou ao estrelato em 1993 (apresentada no programa na época), 

apareceu com a colega que é também convidada frequente no horário, Ivete Sangalo, cantou 

trilha de novela da Globo, lançou o novo DVD produzido pela gravadora do grupo. 

Os quadros seguintes foram o concurso Segura nos 30 e uma espécie de reportagem 

sobre uma senhora que procurava um professor para fazer-lhe um agradecimento que ficara 

devendo no passado. Ambos se enquadram no formato que Verón (2004) diz caracterizar a 

terceira fase da história da TV, pois têm como elemento interpretante gente comum. O primei-

ro, que é uma atração semanal fixa do programa, apresenta uma sequência de exibições cir-

censes ou performances engraçadas feitas por indivíduos desconhecidos. No outro, a persona-

gem principal também é uma pessoa comum contando o que no jornalismo se convencionou 

chamar de história humana. 
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Xuxa, a conhecidíssima apresentadora infantil da Rede Globo, veio em seguida. Estava 

ali para falar do novo filme, lançado dias antes nos cinemas pela Globo Filmes. Enquanto 

Xuxa era entrevistada por Faustão, ambos em pé e olhando diretamente para as câmeras, a 

produção ia exibindo replays de outras participações da artista no programa – exatamente 

como ocorrera havia pouco com Netinho. O vídeo da primeira aparição de Xuxa no Domin-

gão, em 1989, no dia da estreia do programa, abriu o portfólio de imagens antigas. Várias 

outras apresentações foram mostradas, todas com data na legenda, indicando que a apresenta-

dora comparece de duas a quatro vezes por ano ao programa. Em algumas cenas, Xuxa era 

vista contracenando com contratados da Globo, como Renato Aragão e artistas de novelas. Na 

entrevista de quase trinta minutos, ela contou passagens da vida e falou do trabalho na Globo 

e nos filmes produzidos pela rede. 

 Na maior parte das vezes, o depoimento era coberto com imagens antigas dela no pro-

grama de Faustão. Sua aparição grávida, em 1997, ao lado do namorado e pai da única filha, 

foi uma das mais demoradas e comentadas na entrevista. Cerca de uma hora e trinta minutos 

depois, Xuxa apareceria de novo divulgando o filme na mesma emissora, desta vez em outro 

programa. 

O cantor Fabio Junior, também atração rotineira dos domingos da Globo, surgiu em 

seguida, anunciando novo CD, lançado pela gravadora do grupo. Fábio cantou algumas músi-

cas e respondeu a breves perguntas do apresentador. Depois, deu lugar a mais uma estrela da 

emissora, Débora Secco, uma das mais populares e admiradas atrizes de novelas. Débora fa-

lou de si mesma, da carreira e comentou os principais papéis que interpretou em novelas e 

minisséries da Rede Globo. Enquanto isso, o programa ia exibindo cenas de suas personagens, 

seguindo o formato dos quadros anteriores. 

O Domingão do Faustão terminou com as famosas Videocassetadas, sequência de ce-

nas acidentais e engraçadas gravadas por amadores. Além de focar em pessoas comuns, o 

quadro é editado em fragmentos compostos de cenas relâmpagos, um recurso de enunciação 

que caracteriza a estética da terceira fase da televisão, de acordo com a análise de Verón.  

A conta final é simples. De sete blocos do Domingão, quatro foram dedicados a estre-

las que são habituées do programa. O mote principal das participações foram lançamentos de 

produtos de comunicação das empresas da corporação que controla a rede, e a maior parte das 

entrevistas foi dedicada a mostrar e a comentar o que os artistas já fizeram na emissora. Nos 

quatro casos, os discursos seguiram exatamente os modelos que, na definição de Eco, marcam 

a fase da neotelevisão. 
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Os outros três blocos do programa se enquadram em modelos popularizados mais re-

centemente. São representantes de formatos da terceira fase da história da TV, conforme a 

classificação de Verón (2004), e baseiam o contrato de comunicação em um novo interpretan-

te, o mundo do destinatário.  

 

4.5.1 Apropriação e Construção de Signos 

 

A título de ilustração, vale mencionar fórmulas utilizadas em mais dois programas exi-

bidos no mesmo domingo da atração que estávamos analisando. Em sua reportagem de aber-

tura, o Fantástico, na sequência do Domingão do Faustão, trouxe outra matéria com Xuxa. 

O assunto era o mesmo que pouco antes havia sido abordado na entrevista com Fausto Silva, a 

estreia do novo filme da apresentadora. Em alguns minutos, após noticiar a morte do ex-

ditador chileno Augusto Pinochet, a tradicional revista televisiva voltou a focar a própria e-

missora, na reportagem mais longa da noite. O tema foi a cena de nudez protagonizada pela 

atriz Graziella Massafera em um dos capítulos da novela Páginas da Vida exibidos durante a 

semana. Na matéria, o repórter ouviu Graziella e outros atores da Globo comentando como se 

sentem em situações de nudez na tela e na vida real. Entre um depoimento e outro, eram exi-

bidos trechos de novelas das quais eles haviam participado.  

A presença de Graziella é representativa dos fenômenos que estamos discutindo por 

mais uma razão. Seu sucesso é um exemplo claro do processo de criação de signos com o qual 

a televisão procura renovar-se constantemente. Ela entrou para o mundo da TV como partici-

pante do reality show Big Brother Brasil em 2004 e foi transformada em estrela e atriz pro-

fissional pouco depois daquela temporada do programa. Até 2009, já havia feito quatro nove-

las, aparecido em dezenas de capas de revistas e ganhava cachês de até R$ 500.000 por cam-

panha publicitária (MAIA, 2009). 

Como muitos outros protagonistas do Big Brother, Graziella, antes uma desconhecida 

para o público da TV, tornou-se rapidamente uma nova referência de conexão com o telespec-

tador.  

Ainda na mesma data, por volta das 16h30, pouco antes do Domingão do Faustão, a 

Rede Record disputava a audiência do horário com uma atração do mesmo gênero. Era o pro-

grama de auditório da apresentadora Eliana, que no momento exibia Arquivo de Rua. O qua-

dro consistia de várias intervenções de um repórter fazendo entrevistas com pessoas aborda-

das casualmente nas ruas. 
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A curiosidade é que o repórter era um comediante que imitava a voz de apresentador 

Faustão, da emissora concorrente, interpretando cenas hilárias nesse papel. 

 Alusões à Globo em outras emissoras não são novidade. A Rede Globo, seus pro-

gramas, atores e apresentadores são signos tão fortes na mente da maioria dos telespectado-

res que é comum outros canais de TV fazerem menções a eles, seja em forma de imitação, 

seja mesmo de discussão e informação sobre as novelas e outros programas.  

Não se trata de cópias de personagens e estilos (embora isso também seja comum). 

Algumas emissoras incluem explicitamente na agenda de conteúdos temas relacionados à 

principal concorrente. Assim, a narração de lances do locutor esportivo Galvão Bueno, ânco-

ra das transmissões esportivas da Rede Globo, é debatida em mesas-redondas de outros ca-

nais. As novelas globais são ironizadas em quadros de humor de outras redes. Apresentado-

res como Faustão e jornalistas como Wiliam Bonner e Fátima Bernardes são parodiados ou 

mencionados por colegas de emissoras menores. 

O fato de outras emissoras falarem da Rede Globo e de outros meios – como revistas, 

rádios, jornais e internet – dedicarem enormes espaços ao que passa na telinha indica o 

quanto a agenda que fala da própria TV se tornou importante para manter a interação com o 

público consumidor de mídia.  

 

4.5.2 Ênfase nos Pontos Fortes 

 

Os programas que analisamos do dia 7 e do dia 14 de novembro de 2010 começaram 

antes, às 15h45, e foram interrompidos às 17 horas para a transmissão de partidas do Cam-

peonato Brasileiro de Futebol. Depois dos jogos, continuaram por mais 1h45min. Exceto por 

um novo bloco com gincanas, a estrutura e a sequência de atrações foram bastante similares 

àquelas verificadas em 2006: participação de artistas de novelas, cantores com lançamentos 

de CDs, concurso de artistas amadores e exibição de vídeos caseiros com cenas engraçadas.  

Nos dois dias, Fausto Silva trouxe como convidados iniciais atores alçados ao estrelato 

recentemente. Caio Castro veio no dia 7 e estava fazendo a telenovela Ti-ti-ti, na faixa das 

19h. Bianca Bin, protagonista do drama Passione, na faixa das 21h, compareceu no domingo 

seguinte. 

Durante as entrevistas, o apresentador ia fazendo comentários sobre a carreira de cada 

um e eram exibidas várias imagens sobre situações que haviam vivido antes de se tornarem 

atores. O auditório participou com perguntas formuladas em microfones levados a cada lugar 
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por auxiliares da produção. Caio e Bianca ficaram no palco por cerca de trinta minutos, inclu-

indo os intervalos comerciais e curtas interrupções para ações de merchandising. 

Como atrações musicais, o Domingão do dia 7 de novembro apresentou o novato, mas 

já famoso, Luan Santana e o veterano Leonardo, um dos maiores ídolos do gênero sertanejo. 

Ambos estavam divulgando CDs e interpretaram várias músicas. Luan cantou composições do 

novo trabalho e concedeu entrevista, falando da sensação de ser famoso. 

Depois, juntamente com Fausto Silva, convidou a audiência para assistir ao vivo a gra-

vação de outro CD, marcada para dali duas semanas. Para saber como participar, o telespecta-

dor deveria acessar o site do programa Domingão do Faustão e se inscrever. Leonardo tam-

bém cantou músicas do disco em lançamento e grandes sucessos da carreira de mais de vinte 

anos. Durante os cerca de trinta minutos que cada cantor permaneceu no palco, eles responde-

ram a perguntas da plateia, do público da rua e de internautas, que participaram por e-mail.  

Fiuk, estrela adolescente que debutou na carreira três anos antes, participou do pro-

grama do dia 14 . Além de cantar ao vivo canções do novo CD que estava lançando, apareceu 

com o pai, o também cantor Fábio Junior, em um videoclipe exibido durante cerca de cinco 

minutos. Fábio Junior, veterano da gravadora Som Livre e convidado frequente do Domingão 

do Faustão, coincidentemente, participou ao vivo do programa de 2006 recém-analisado. 

Em 2010, o Domingão do Faustão continuava exibindo um concurso de novos talen-

tos. Foi mantido o gênero, mas mudado o tema. O Segura nos 30 de 2006 havia sido substitu-

ída pelo Quem Chega Lá, competição entre comediantes amadores e desconhecidos. Nessa 

nova atração, os candidatos contam piadas e são avaliados por um equipamento eletrônico, o 

risômetro, que mede a intensidade das risadas do auditório. 

Recebem também notas de um júri composto por contratados da Globo, no caso os ato-

res Ney Latorraca, Bruno de Luca e Graziella Massafera e a cantora Fafá de Belém, do cast da 

Som Livre. As Videocassetadas, no mesmo formato de 2006, ocuparam os dez minutos finais 

dos dois programas. 

O único gênero diferente introduzido entre os quadros do Domingão foram as ginca-

nas de obstáculos. Na edição de 7 de novembro, foi exibida a última etapa da série Sufoco, e 

no dia 14 a competição De Cara com o Muro. Ambas foram atrações pré-gravadas em estú-

dios especialmente preparados e envolvem competições divertidas de atletas desconhecidos e 

atores globais subindo em rampas, cruzando passarelas e outros desafios de atividades físicas.  

Os quadros principais dos programas mais recentes respondem às mesmas estratégias 

discursivas detectadas na exibição de 2006, com uso intenso de dois recursos. 
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 O primeiro é a presença de ídolos televisivos – a TV falando da TV –, uma caracterís-

tica da neotelevisão que se acentuou na fase seguinte do meio. A presença de artistas famosos 

atende também à necessidade de os produtores utilizarem referências de amplo reconhecimen-

to pelos telespectadores. 

A outra estratégia é a presença de participantes desconhecidos no programa, como se 

protagonizassem um papel de representantes da audiência. 

A tendência de trazer gente comum para a frente das câmeras, como discorremos ante-

riormente, também é uma novidade introduzida na TV da última década. Além do que apura-

mos na estrutura principal, detalhes na dinâmica do programa mostraram que as edições de 

2010 reforçaram o esforço de exibir o interior da televisão e incluir a participação do público. 

Várias ações indicaram isso no decorrer das transmissões e merecem ser destacadas, como 

veremos. 

 

4.5.3 Mais TV e mais Plateia 

 

Uma característica que sempre marcou o trabalho de Fausto Silva foi interagir com os 

colegas de palco ou produção. Em 2010, o programa mostrou estar investindo ainda mais nes-

se expediente. 

Em vários momentos das duas edições, câmeras instaladas em um nível superior do es-

túdio escancaravam todo o ambiente onde ocorria o programa, exibindo equipamentos, técni-

cos, auxiliares, produtores, artistas e figurantes. 

Fausto Silva aumentou também o número de brincadeiras que faz com os câmeras, 

músicos e bailarinas, e chamou pessoas da produção para dar depoimentos e explicações ao 

vivo. Em uma dessas vezes, pediu que o diretor de áudio entrasse no palco e o entrevistou 

sobre o funcionamento do risômetro. 

 Na entrevista com o ator Caio Castro, os dois ficaram conversando por vários minutos 

sobre como ocorrem as gravações de novelas e outras produções.  

O Domingão do Faustão mostra ser uma produção bem planejada, sintonizada com a 

evolução da TV e com as expectativas da audiência. É um exemplo de atração baseada em um 

dos formatos mais antigos da televisão – que, aliás, já existia no rádio –, o programa de audi-

tório. 

Como produto de sucesso de audiência, ele segue a lógica da indústria televisiva para 

atrações tradicionais, a de manter-se no ar com renovações graduais, sem mexer na essência.  
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Se o público gosta de ver o interior do mundo da TV, o programa vai a fundo nos deta-

lhes. Da mesma forma, se o telespectador quer se sentir participando, representado pelas pes-

soas comuns que têm a oportunidade de interagir nos shows, os microfones e câmeras estão 

(ou simulam estar) ainda mais abertos. 

 Intervenções da plateia ao vivo, transeuntes na rua, aventureiros que vão aos concur-

sos amadores ou atletas de gincanas ficam cada vez mais abundantes, seguindo a tendência 

das mudanças que ocorrem na TV desde o final dos anos 1990.  

Em 2005, o Domingão estreou um quadro semanal que logo se tornou o mais visto do 

programa. Por ser veiculado em temporadas anuais de dois ou três meses, ele não apareceu 

nas edições que analisamos, mas consideramos importante mencioná-lo pelo caráter híbrido, 

tão característico dos programas contemporâneos. 

Trata-se do quadro Dança dos Famosos, um concurso com participação de casais for-

mados por artistas de telenovelas e professores de dança desconhecidos. Basicamente, é com-

posto de performances de dança ao vivo, que são avaliadas por um corpo de jurados, e exibi-

ções de cenas dos ensaios de cada dupla concorrente gravadas no ambiente reservado de uma 

academia. 

O quadro reúne signos já massificados entre o público (os artistas que concorrem) e 

dois ingredientes característicos da televisão forjada na passagem dos séculos, gente de fora 

(os professores de dança) e cenas de situações privadas (os ensaios), no modelo dos reality 

shows.O concurso mescla, ainda, outro elemento, colocando pessoas famosas em situações em 

que se igualam ao cidadãos comuns, ou seja, a de aprendizes na arte de dançar.  

A final da sétima temporada do Dança dos Famosos, em 25 de julho de 2010, bateu o 

recorde anual de público para o programa. 

Obteve rating de 24 pontos com picos de 28. É um índice considerado ótimo para o 

domingo, dia da semana que tem a disputa de audiência mais acirrada (PORTAL R7, 26 jul. 

2010). 

Os Quadros 9a, 9b e 9c mostram como a Rede Globo coloca no ar três recursos da 

nova fase da TV.  
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Quadros 9a, 9b e 9c. Atrações âncoras do Domingão do Faustão e seus recursos narrativos  

 

 a) Entrevistas com artistas da emissora e interpretações musicais 

Edição 1 Quadro/Artistas Formato Recurso narrativo/ 

estratégia para contratos 

de comunicação 

1 Netinho, Fabio 

Junior, Xuxa 

Entrevista ao vivo com artistas da rede 

globo e inclusão de flashs com imagens 

dos convidados. Cantores interpretam 

canções de lançamentos e sucessos 

conhecidos 

Universo da TV como 

interpretante /Signos de 

amplo reconhecimento  2 Caio, Luan 

Santana, Leonardo 

3 Bianca, Fiuk 

  
 

b) Concursos 

Edição Quadro Formato Recurso narrativo/ 

estratégia para contratos 

de comunicação 

1 Se Vira nos 30 Concurso de habilidades diferenciadas 

com participação de pessoas 

desconhecidas 

 

“Cidadão comum” como 

interpretante (participação 

ao vivo de pessoas 

desconhecidas) 
2 Quem Chega Lá Concurso de piadas entre comediantes 

desconhecidos 

3 

 

Quem Chega Lá Concurso de piadas entre comediantes 

desconhecidos 

*Especial  Dança dos 

Famosos 

Concurso de dança de casais formados 

por artistas da emissora e professores de 
dança desconhecidos 

Universo da TV como 

interpretante central/ 
Signos de amplo 

reconhecimento (artistas); 

cidadão comum como 

interpretante secundário 

(professores de dança não 

conhecidos); artistas na 

condição de “pessoas 

comuns” (aprendizes de 

dança) 

 

 

 c) Outros 

 

Edição  

 

Quadro 

 

Formato 

Recurso narrativo/ 

estratégia para contratos 

de comunicação 

1, 2, 3 

 

Videocassetadas 

 

Vídeos amadores (imagens produzidas e 

protagonizadas por “cidadãos comuns”) 

Mundo do telespectador 

como interpretante central 

 

2 Sufoco Gincanas de obstáculos disputada por 

atletas desconhecidos 

 

3 De cara com o 

muro 

Gincanas de obstáculos disputada por 

artistas da Globo e atletas desconhecidos 

Universo da TV como 

interpretante central 

/Signos de amplo 

reconhecimento 

 

Fonte: Quadros elaborados pelo autor com base na definição de Eliseo Verón (2004) sobre 
interpretantes discursivos. Edição 1: Programa exibido em 11/12/2006. Edição 2: exibido em 

7/11/2010. Edição 3: exibido em 14/11/2010. *Especial: quadro analisado a partir de outras edições 

do programa.  

Obs.: consideradas apenas as atrações principais regulares e que ocupam maior tempo de exibição.  
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4.6 Um “Lugar” de Todos: Até Quando? 
  

 

Ainda que este trabalho não tenha como propósito principal a análise aprofundada de 

programas específicos ou da composição das grades de programação das emissoras, nossas 

observações são suficientes para confirmar que a TV brasileira também percorreu os estágios 

históricos apontados por Eco, Verón e Scolari, entre outros. Ficou claro que, na atualidade, há 

uma sobreposição de formatos de quadros e programas relacionados a cada fase. E que a TV 

extrapolou, há muito, o papel de mero meio de comunicação para se tornar um dos mais im-

portantes protagonistas do universo simbólico da sociedade brasileira. O interpretante estado-

nação, sobre o qual se baseava o contrato de comunicação dos primórdios da televisão, perdeu 

importância para signos criados pelo próprio meio. Mais que isso, a esfera pública só existe a 

partir daquilo que é selecionado pela TV, como afirma Bucci (1997, p. 12): “O espaço público 

no Brasil começa e termina nos limites postos pela televisão. O resto é escuridão (...). O que é 

invisível para as objetivas da TV não faz parte do espaço público brasileiro”.  

Fatos jornalísticos sobre o mundo político, econômico ou social só ganham dimensão 

quando mostrados na tela. Esportes que hoje apaixonam são aqueles que foram adotados no 

menu de atrações regulares das grandes emissoras. Os demais ficaram restritos a guetos de 

praticantes e de um reduzidíssimo círculo de fãs. Os poucos temas públicos acolhidos pela 

televisão dividem o interesse dos telespectadores com os dramas de novelas e as histórias pes-

soais dos personagens da TV. Os jogos dos reality shows envolvem intensamente a audiência, 

e milhões de pessoas pagam tarifas telefônicas para votar nos personagens preferidos, tentan-

do sentir o gostinho de pertencer àquele mundo. Os protagonistas de novelas dão o exemplo, 

positivo ou negativo, para o comportamento das pessoas. Conceitos éticos e morais dissemi-

nados em shows, dramas e outros programas servem como referência principal do politica-

mente correto, substituindo dogmas religiosos e valores tradicionais transmitidos entre as fa-

mílias por meio das gerações. Esse mosaico de signos e valores, que mistura realidade e fic-

ção, compõe, conforme Bucci, o “lugar” chamado televisão. E é nele que quase todos os bra-

sileiros se encontram todos os dias. 

Fosse viável mensurar a força dos conteúdos simbólicos compartilhados pela maioria 

dos indivíduos em nossa cultura, os signos criados, recriados ou selecionados pela televisão 

ocupariam, seguramente, o lugar de maior destaque. Contudo, a tese de vários pesquisadores 

que mencionamos é de que o processo de fragmentação cultural da sociedade contemporânea 

estaria mudando esse quadro.  
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Novas forças disputam espaços no ecossistema midiático, como assinalou Scolari 

(2009). A potência da TV como catalisadora da cultura estaria ameaçada com a multiplicação 

dos meios informativos. O número de signos amplamente reconhecíveis pelo público, como 

interpretou Vianna (2004), parece ficar cada vez mais reduzido. A ruptura também já come-

çou no Brasil. Isso ajuda a explicar por que Xuxa, Netinho, Ivete Sangalo e algumas outras 

celebridades tradicionais frequentam tanto o Domingão do Faustão. 

O panteão de famosos da cultura de massa agora tem lugares limitados. A agenda de 

temas com capacidade para atrair, motivar e sensibilizar grandes contingentes de pessoas, 

idem. Há uma carência de elementos simbólicos compartilhados universalmente. Por isso 

mesmo, signos mais fortes que manifestam ideias e sentimentos amplamente identificáveis 

pelo público passaram a ser hiperutilizados pela mídia. Como ocorre com a exploração de 

ídolos consagrados, há um abuso de clichês e fórmulas prontas na produção midiática em ge-

ral e particularmente na TV.  

Enquanto tais estratégias ainda funcionam para garantir a audiência de uma camada 

expressiva da população, para outros segmentos do público essas mensagens não apenas dei-

xaram de seduzir, mas se tornaram enfadonhas. 

Muitos telespectadores rejeitam cada vez mais tais conteúdos. Por isso mesmo, há uma 

corrida dos próprios produtores em busca de renovação, o que implica a criação de novos re-

ferenciais de apelo popular. 

A TV voltada para o cidadão comum, que, segundo Verón (2004), inaugura uma nova 

fase dessa mídia a partir do início do século XXI, pode ser um reflexo do esgotamento dos 

signos famosos. A adoção de novas fórmulas mescladas ao velho modelo tenta garantir uma 

sobrevida à TV de massa, que, conforme o mesmo autor, pode estar acabando.  

  Os dados de audiência que analisamos no Capítulo III indicam que os veículos de mas-

sa estão sendo substituídos por produtos comunicacionais de massa. Seriados exibidos glo-

balmente (como Lost e Friends, House, Prison Break, CSI, 24 Horas), games, megaprodu-

ções cinematográficas com distribuição multimídia (salas de cinema, DVD, TV aberta e por 

assinatura, internet, celulares, TV móvel etc.), megaeventos esportivos e musicais e outros 

formatos de programas internacionalizados parecem ser a nova fórmula capaz de atingir audi-

ências gigantescas. 

Para a infinidade de outros meios e produtos, o caminho é a segmentação, ou a hiper-

segmentação, saída que muitos vêm encontrando para estabelecer contratos comunicacionais 

de fortes vínculos (fidelização), ainda que com públicos reduzidos. 
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O Brasil, aparentemente, é um dos poucos países onde as grandes redes ainda resistem 

como veículos de massa no modelo tradicional, em que poucos emissores concentram o pú-

blico na maior parte do tempo. Até quando terá êxito, apesar da eficiência, é uma incógnita. 

Se considerarmos o turbilhão que sacode o campo, com o avanço das tecnologias digitais e a 

aceleração da fragmentação cultural, a exceção nacional pode não durar muito.  
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CONCLUSÃO 

 

 

A proposta deste estudo foi investigar a situação da TV aberta diante do processo de 

perda de telespectadores enfrentado por emissoras de todo o mundo e apurar como as grandes 

redes brasileiras vêm reagindo a essa tendência. Trabalhamos com base em três hipóteses 

principais. A primeira sustentava a ideia de que a televisão continua sendo a mídia hegemôni-

ca, mas que sua audiência é cada vez mais solapada por causa do crescimento dos novos mei-

os; a segunda hipótese era de que as redes brasileiras, e principalmente a Globo, estão resis-

tindo com mais sucesso ao processo de fragmentação dos públicos; e a terceira apontava al-

gumas estratégias de produção de conteúdos como responsáveis por esse resultado. 

Para examinar tais questões, recorremos a pesquisas que refletem a situação no Brasil e 

no exterior no que diz respeito à audiência dos meios de comunicação e ao comportamento de 

consumo de mídia. Analisamos também narrativas utilizadas pela TV contemporânea e procu-

ramos identificar os formatos e fórmulas dos programas de maior popularidade. Recorremos, 

ainda, a depoimentos de produtores de televisão com o objetivo de investigar de que maneira 

as pesquisas de audiência e a percepção que eles têm sobre o perfil dos telespectadores afetam 

o trabalho de selecionar e criar conteúdos para as atrações mais importantes da televisão. Fi-

nalmente, examinamos em programas atuais os recursos que mais contribuem para atrair e 

manter as audiências. 

Nossas pesquisas confirmaram parte das postulações iniciais, mas revelaram um pano-

rama do setor televisivo que parece estar obscurecido por causa do entusiasmo com os novos 

meios. Algumas constatações contradizem vários prognósticos feitos durante as últimas duas 

décadas a respeito do futuro da televisão. Neste texto de conclusão, abordaremos inicialmente 

esse aspecto. Procuraremos sintetizar os resultados de nossa investigação para oferecer uma 

análise pragmática e atualizada da questão da audiência em âmbito mundial e nacional. Em 

seguida, trataremos com mais ênfase situação no Brasil, onde as emissoras absorvem com 

desenvoltura as tendências internacionais de programação, mas não se descuidam das especi-

ficidades culturais do país. Nas considerações de encerramento, faremos uma reflexão sobre 

um tema recorrente e complexo, a questão do papel da TV na sociedade, indicando como as 

constatações obtidas com este estudo podem contribuir para esse debate. 
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No começo da década de 1990, Gilder (1996, p. 18) previa que o tráfego de comunica-

ção dominante no futuro seria a transmissão de conteúdos de texto e audiovisual entre milhões 

de computadores inteligentes. O avanço tecnológico, segundo o autor, tornaria o sistema de 

televisão vigente, de transmissão centralizada por meio de “terminais burros” (os aparelhos de 

TV), irrelevante. Mesmo que a capacidade de criar novas frequências permitisse às empresas 

televisivas oferecer milhares de canais, não faria diferença, pois cada espectador poderia en-

contrar tudo que quisesse, e no momento em que quisesse, no terminal de computador, um 

aparato doméstico que equivaleria a uma estação de TV. “Por todos os critérios, a TV foi uma 

tecnologia esplêndida (...) sua presença e suas propriedades definiram a época. Mas, agora, 

sua época chegou ao fim, a era da televisão está cedendo o passo às tecnologias interativas 

bem mais ricas da era do computador”, sentenciava Gilder (1996, p. 18 e 34). 

O pesquisador acertou na previsão de como a informática e a comunicação online evo-

luiriam. Hoje dispomos de uma rede de computadores com potencial de conectar todos os 

habitantes do planeta, e grande parte deles já está ligada a ela. Ali estão disponíveis todos os 

tipos de conteúdo, informativos, educativos, comerciais e de entretenimento. O usuário médio 

pode encontrar na internet quase tudo que deseja, no momento em que quiser, e inclusive uma 

abundância de diversão audiovisual, como antecipou Gilder. Contudo, não há sinais de enfra-

quecimento da indústria da televisão, mas sim a transformação para um modelo diferente do 

que se imaginava. E, mesmo assim, as mudanças no meio são menos radicais do que se supu-

nha. 

Como vimos ao longo deste trabalho, o consumo de programas televisivos, nos moldes 

do que a TV de massa produz há 50 ou 60 anos, continua crescendo ano a ano. O tempo que 

as pessoas dedicam a esse tipo de diversão diariamente bateu recordes em 2009 em âmbito 

mundial. Há agora muitas formas de assistir aos programas, graças aos novos aparatos de re-

cepção de imagens, à evolução dos sistemas de transmissão, aos equipamentos que facilitaram 

fazer gravações de vídeo e aos computadores, celulares e outros dispositivos que permitem 

acessar arquivos audiovisuais pela internet. Mas o público, em geral, não está parado diante 

do televisor, por horas e horas, fazendo coisas diferentes do que seus pais ou avós faziam no 

século passado. Nem acompanhando aulas, participando de sessões de negócios, fazendo 

compras ou conversando com amigos por meio das telas de TV. A internet, sim, oferece esses 

serviços, aproveitando os múltiplos recursos que as tecnologias digitais trouxeram. As horas 

diárias que a maioria dos indivíduos gasta com consumo de TV, no mundo todo, seguem sen-

do dedicadas a assistir a programas com características muito similares àqueles que eram exi-

bidos pelas primeiras emissoras, há mais de meio século.  
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Os telespectadores que já têm acesso à internet dedicam outros horários à utilização da 

rede para variadas tarefas e formas de entretenimento. Ou a acessam simultaneamente en-

quanto veem TV, sem deixar de lado a diversão tradicional com atrações televisivas. Com 

frequência, a própria rede mundial de computadores é utilizada para ver programas que já 

foram ou estão sendo transmitidos pelos canais convencionais de televisão. De uma maneira 

geral, a rápida expansão da rede não roubou as atenções da TV. Uma das explicações é que, 

apesar de estarem utilizando outros meios, as pessoas vem aumentando seu consumo diário de 

mídia em detrimento de outras atividades. 

A indústria televisiva, quer a transmitida por sinal aberto ou fechado (por assinatura), 

continua forte e atuante, e se mantém, em nível mundial, como a mais importante do setor de 

mídia. Conforme os dados que apresentamos, no Brasil, particularmente, as principais redes 

abertas seguem recebendo a maior parte dos investimentos publicitários. Enquanto outras mí-

dias tradicionais, como jornais, revistas e o rádio perderam participação entre 1999 e 2009, a 

parcela da TV aberta subiu acima de 5% no período. Isso representou, em 2009, cerca de 60% 

do total aplicado em mídia no país, quatro vezes mais do que receberam os jornais e mais de 

doze vezes do que foi gasto em ações de propaganda na internet. Em valores absolutos, o fatu-

ramento aumentou além de 150% na década, estimulado também por uma fase de crescimento 

da economia nacional.   

Importante ressaltar que, como vimos no Capítulo I, enquanto as verbas destinadas a 

outras mídias são pulverizadas entre dezenas ou centenas de veículos, no caso da TV, as três 

principais redes nacionais ficam com nada menos que 92% daquilo que é gasto com o meio.  

No tocante às audiências, há um acentuado processo de fragmentação dos públicos em 

muitos países. Com mais opções de canais e mídias, as grandes redes que concentravam a 

atenção dos telespectadores até o início dos anos 1990 foram perdendo espaço. A maioria das 

pessoas vê TV por algumas ou várias horas por dia, mas estão divididas entre vários canais. 

Profissionais do mercado, pesquisadores acadêmicos e institutos de pesquisa têm assinalado 

essa tendência, e os dois casos internacionais cujos índices de audiência examinamos mais 

detalhadamente – Estados Unidos e Espanha – confirmam essas informações. Em ambos, 

houve processos de drástica desconcentração do público, principalmente no primeiro. Mas 

tanto em um mercado como no outro, os canais que lideram o ranking de audiência continuam 

sendo os mesmos que estavam à frente há pelo menos vinte anos. Alguns deles pertencem às 

redes pioneiras, que implantaram a TV nos respectivos países.  

Essas constatações confirmam a primeira hipótese formulada para nossa pesquisa, de 

que a TV, como meio de comunicação, mantém uma hegemonia distanciada em relação às 
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outras mídias, mesmo diante do notável crescimento da internet, dos sistemas de telefonia 

móvel e da popularização de outros equipamentos de comunicação. A televisão continua sen-

do, para o público, a forma preferida de entretenimento e de obtenção de informação, além de 

se manter como um setor de grandes e sólidas corporações. 

A ameaça de uma crise do meio no curto prazo, à medida que as novas mídias estão 

avançando, era outra questão que nos propusemos a apurar. Aparentemente, apesar de uma 

situação de predomínio da TV no presente, a pulverização dos telespectadores estaria em 

marcha, em direção à situação prevista por Gilder, a de existirem milhares de canais disponí-

veis, mas sem relevância. Não foi possível detectar nada de conclusivo a esse respeito, ne-

nhum indicador que, concretamente, possa confirmar tal tendência.  

Outros tipos de fenômenos de audiência e de comportamento de consumo vieram à to-

na em nossas investigações e dificultam prognósticos mais consistentes sobre o futuro da tele-

visão de massa. Uma coisa é certa: audiências gigantescas continuam sendo realidade para 

muitos programas. E não é raro que essas atrações, seus personagens e seu desenrolar cotidia-

no sejam acompanhados com intenso envolvimento por parte de legiões de telespectadores 

que reúnem todas as características de públicos de massa. São pessoas desconhecidas entre si, 

espalhadas por muitas e muitas cidades, com perfis heterogêneos e sem absolutamente ne-

nhum vínculo que as una, exceto a preferência e o hábito de assistir a determinada produção 

televisiva.  

Se compararmos com os anos 1990, e principalmente com a década de 1980, há, atu-

almente, muito menos telespectadores sintonizados na programação diária das grandes redes. 

Mas surgiram produtos televisivos com enorme popularidade e com alcance internacional 

jamais experimentado.  

Três categorias de atrações se destacam, de acordo com o que apuramos. Uma delas é 

representada pelas novas séries norte-americanas, consideradas como produções revolucioná-

rias em termos de narrativa audiovisual. Elas são exibidas em dezenas de países, e cada episó-

dio das mais populares é visto, mesmo que não seja ao mesmo tempo, por 70 ou 80 milhões 

de pessoas. Como esses números refletem a audiência média dos programas, o universo de 

telespectadores é muito maior quando somados os fãs que assistem a todas as exibições, aque-

les que veem com menos frequência e outros que o fazem com pouca regularidade.  

Se todas as noites na década de 1970 e 1980 uma grande rede norte-americana era ca-

paz atrair 40 ou 50 milhões de indivíduos, a audiência internacional de cada capítulo das sé-

ries de sucesso é ainda maior. Mesmo considerando a audiência só nos Estados Unidos, pro-
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duções como CSI, Desperate Housewives, Friends, House, entre outras, alcançam públicos 

entre 20 e 30 milhões de pessoas em cada transmissão. 

O prestígio de várias séries televisivas extrapola os limites das telas de TV. Uma infi-

nidade de fãs interage pela internet trocando comentários e arquivos dos programas preferi-

dos. E é comum que chegue ao mercado um pacote de outros produtos comunicacionais 

transmidiáticos relacionados a determinada série, como revistas em quadrinhos, livros, video-

games, CDs musicais, miniepisódios e jogos para internet, celular etc. A audiência global das 

séries na TV e em outros suportes e a repercussão que elas causam fora das telas pode dar 

ideia do alcance  que tais produções com origem na televisão ganharam em nosso tempo. 

Outro fenômeno recente é a intensa internacionalização de formatos que servem de es-

trutura narrativa para a confecção de programas de um determinado gênero. Em muitos paí-

ses, produções nacionais baseadas em formatos importados fazem grande sucesso. American 

Idol, programa que é uma mescla de concurso de cantores amadores com ingredientes de rea-

lity show, foi campeão de audiência nos Estados Unidos em vários anos da década de 2000, e 

sua fórmula deu origem a atrações líderes em diversos países. No Brasil, o formato mais co-

nhecido é o Big Brother, reality show baseado em um modelo de origem holandesa. O pro-

grama é um dos mais vistos e apresenta o maior faturamento publicitário da TV brasileira. O 

formato tem versões nacionais em vários países e sempre ocupa lugar de destaque entre as 

atrações mais vistas.  

Nas relações sobre os gêneros de entretenimento mais populares da TV dos anos 2000, 

que apresentamos no Capítulo II, as séries de ficção, os concursos de calouros e os reality 

shows estão entre os principais destaques. No ranking dos cinquenta programas (de exibição 

regular) mais vistos na década nos Estados Unidos, todos se incluem na categoria de séries ou 

de shows com formatos internacionais, com origem ali ou em outros países.  

A exemplo do que ocorre com as séries, este último tipo de produção – realizada na-

cionalmente, mas seguindo formato padronizado internacionalmente – também faz convergir 

audiências mundiais em torno de referências comuns. Ainda que em cada país os programas 

ganhem personagens e detalhes locais, sua concepção e organização integram, de uma nova 

maneira, públicos de todo o mundo. O caso do filme Quem Quer Ser um Milionário, basea-

do em um programa de TV feito a partir de um formato britânico, é ilustrativo. O filme gira 

em torno de um concurso de perguntas e respostas que nasceu na TV do Reino Unido em 

1998 e já foi exibido em 110 países. Na maioria desses lugares, empresas que compraram 

direitos do formato produziram shows nacionais. Inspirado na história de um concorrente des-

ses shows, o filme ganhou oito prêmios Oscar e foi exibido em milhares de cinemas dos cinco 
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continentes (FÍGARO, 2009). Em boa parte, o seu sucesso se deve ao fato de utilizar uma 

ideia e um ambiente mundialmente conhecidos e familiares, que foram difundidos por meio 

da televisão.  

Há um terceiro tipo importante de fenômeno de audiência global. São os grandes even-

tos esportivos ou jornalísticos capazes de reunir enormes plateias em duas centenas de países 

num mesmo momento. Não são situações recentes na TV, mas constituem uma categoria de 

transmissão cada vez mais comum. Graças aos avanços técnicos e estruturais da indústria te-

levisiva e ao apelo mercadológico que representam, sua inserção na programação tornou-se 

parte das ações estratégicas das grandes redes. Tais eventos podem ser considerados como um 

dos principais fenômenos de comunicação de massa na TV contemporânea.  

Os Jogos Olímpicos, as Copas do Mundo de Futebol e a cobertura de alguns fatos jor-

nalísticos de repercussão internacional (como o resgate dos mineiros chilenos que, em 2010, 

ficaram soterrados durante mais de dois meses) foram as transmissões de TV mais vistas nos 

últimos três anos da década de 2010. Todos os exemplos mencionados contabilizaram audiên-

cias de 1 bilhão de pessoas ou mais em um único horário. Somados os públicos que veem 

várias transmissões do mesmo torneio ou cobertura jornalística no período de algumas sema-

nas, temos plateias que chegam a reunir dois terços da população mundial. É o caso dos Jogos 

Olímpicos de Pequim, cuja audiência somada nos 17 dias de exibição foi de 4,3 bilhões de 

pessoas. 

Em contraposição aos fatos que acabamos de expor, ao longo deste trabalho discutimos 

ideias de autores que, a exemplo de Gilder (1996), vêm vislumbrando, desde a década de 

1990, o fim da TV de massa. Verón (2004) acredita que depois desta terceira etapa da história 

do meio – que tem como uma das características a multiplicidade de canais e de outras opções 

de mídia – a televisão de massa deverá desaparecer. A seu ver, o modelo é inseparável da es-

cassez de oferta que vigorava até a década de 1990 e que possibilitava a ativação de grandes 

audiências. 

Scolari (2009) argumenta que as novas opções de aparatos e sistemas midiáticos nos 

estão conduzindo a uma sociedade de experiências comunicacionais individuais ou, no máxi-

mo, compartilhadas por pequenos grupos ou comunidades. Tal processo estaria provocando a 

fragmentação da cultura e o enfraquecimento dos signos referenciais que sustentam o sistema 

de interação com grandes públicos, minando ainda mais os velhos conceitos de comunicação 

massiva. A mesma tese é defendida por Vianna (2004) e Missika (2006). O novo tipo de con-

sumo televisivo que se estaria configurando, a ideia de ter um programa diferente em cada 

aparato de recepção, “rompe com 50 anos de televisão sincrônica e explode o conceito de 
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aldeia global de Mcluhan” (SCOLARI, 2009, p. 197). A perda desse sentido comunitário, que 

a velha televisão de massas tão bem garantia, tem consequências que ainda não se pode ante-

ver, afirma Scolari. Ele põe em dúvida a existência de outros meios ou instituições que pos-

sam fazer circular – usando a expressão figurativa de Gramsci – o “cimento ideológico” que 

mantém a sociedade unida. 

As pesquisas e os levantamentos de audiência que analisamos desafiam, de certa for-

ma, essas posições. Há, de fato, uma mudança quando se imagina a composição dos antigos 

públicos de massa. E percebe-se, claramente, uma relação diferente dos usuários com os mei-

os de comunicação. Mas a desconcentração dos telespectadores, a dispersão das atenções dos 

conteúdos difundidos pelos canais de massa, parece ser apenas parcial. Os levantamentos de 

audiência que relacionamos provam isso. Eles indicam que continua havendo repetição fre-

quente e rotineira das situações que constituem a principal característica da comunicação de 

massa – a reunião de grandes audiências em torno de mensagens unidirecionais. Os canais 

interativos, principalmente a internet e os celulares, cumprem novas funções no espectro mi-

diático, mas não roubaram o interesse e o tempo dos telespectadores.  

O novo consumidor de mídia transforma em ações imediatas a recusa de ver um conte-

údo e a opção de escolher outro programa. Com um simples clique no controle remoto ou no 

mouse do computador, muda de canais, troca de sites e busca informação sobre qualquer as-

sunto. Exerce o desejo de se relacionar com outras pessoas ou grupos, desde casa ou da mesa 

de trabalho, pelas redes sociais e outros sistemas digitais de integração interpessoal. Escolhe 

quando, onde e como se divertir com programas televisivos. Com a interatividade possibilita-

da pela internet e pelos telefones celulares, muitos espectadores dão vazão ao sonho de parti-

cipar do mundo dos produtores midiáticos, criando eles mesmo imagens, escrevendo opiniões 

ou fazendo críticas em espaços digitais públicos, ou mesmo interagindo com veículos institu-

cionalizados. O destinatário dos meios de comunicação, supostamente, pode ser, ele mesmo, 

um produtor de conteúdos a serem aproveitados por jornais, revistas, emissoras de rádio e TV 

de grande popularidade (LEVY, 1998, p. 23).  

Essas possibilidades que tornaram algumas tecnologias, e principalmente o advento da 

internet, fascinantes foram detectadas com presteza pela indústria televisiva. Ao contrário do 

que se esperava, porém, o setor não se apressou em oferecer funcionalidades concorrentes aos 

novos meios, como a bidirecionalidade da comunicação e a transformação dos televisores em 

“terminais inteligentes”. A televisão investiu, na verdade, no que mais sabe fazer, reagiu com 

discursos e soluções estéticas, criando novas fórmulas de sedução do público.  
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As novas séries americanas, cujas narrativas e recursos imagéticos são elogiados pelos 

mais competentes profissionais e pesquisadores do campo do audiovisual, foram os primeiros 

produtos a refletir a nova fase da TV. Tiveram um boom ainda nos anos 1990 e seguem fa-

zendo grande sucesso em inúmeros países. Mais que inovar na linguagem da TV, as séries 

ocuparam espaços nos novos meios, formalmente e informalmente.  

Há um tráfego enorme de arquivos de capítulos e temporadas de seriados trocados en-

tre internautas ou baixados diretamente de sites de emissoras ou de serviços especiais. Eles 

fazem o deleite dos fãs que querem assistir a muitos programas ou desfrutar de suas atrações 

preferidas em qualquer hora ou lugar. Várias séries reúnem os telespectadores mais fiéis em 

salas de bate-papo na internet, em fóruns de troca de ideias, em comunidades da web que se 

transformaram na versão virtual dos antigos fã-clubes em torno de grandes ídolos. Muitas 

dessas produções ganharam versões transmidiáticas, como observamos anteriormente, apro-

veitando a popularidade dos enredos e personagens televisivos. As histórias, os protagonistas, 

as situações e os modelos de comportamento apresentados por esses programas são novos 

signos de massa construídos pela TV com alcance mundial. 

A indústria televisiva detectou os novos anseios, os novos hábitos, as novas formas de 

gratificação buscadas por esse novo tipo de espectador. Mas não oferece na sua operação 

principal – a produção e transmissão de programas – praticamente nada que poderia asseme-

lhar suas funções àquelas da internet. Ao contrário, a TV continua investindo nas fórmulas de 

captação de audiências de massa, e apenas simulando situações e ambientes que oferecem 

familiaridade aos novos públicos compostos de telespectadores multiplataforma. 

Os serviços interativos que prometiam transformar a TV no novo século, e que Borelli 

e Priolli perceberam ser um dos caminhos em que os executivos do setor apostavam para en-

frentar a crise de audiência nos anos 1990, não chegaram ao público em geral. Apesar das 

múltiplas possibilidades oferecidas pela TV digital – que poderia, realmente, tornar o aparelho 

de televisão uma espécie de terminal de computador conectado à internet –, as emissoras só 

têm investido no oferecimento de mais conteúdo “tradicional”.  

A tecnologia vem servindo para tornar o hábito de ver TV uma atividade ainda mais 

prazerosa. Os novos serviços e aparelhos de ampla oferta no mercado – televisores de alta 

definição e em 3D, gravadores digitais, sistemas de TV on demand, arquivos de programas de 

TV disponibilizados pela internet para serem acessados no computador ou pelo celular, novos 

canais e programas via cabo ou satélite, TV no celular –  têm várias utilidades e funcionalida-

des para quem adora ver TV, mas não mudam o tipo de entretenimento criado pela velha mí-

dia. O que fazem é dar mais qualidade às imagens, permitir que se vejam programas no horá-
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rio e no lugar em que o telespectador desejar ou aumentam as possibilidades de “conviver” 

com as histórias e personagens preferidos (como com os produtos transmidiáticos). Como 

resumiu bem o executivo inglês do setor que citamos no Capítulo II, a experiência de ver TV 

se tornou mais gratificante, mas não mudou na essência. 

A explicação para a preferência por essa mídia pode estar na própria natureza do lazer 

televisivo e na maneira fácil como o meio traz informação. A maioria das pessoas busca na 

TV relaxamento, companhia, diversão, “inserção no mundo”. Essas são as motivações mais 

comuns dos telespectadores que Person e Barwise (2007), Abelman e Atkin (2002), Borelli e 

Priolli (2000), Ruótolo (2001), Fuenzalida (2000) e outros autores identificaram em pesqui-

sas. O espírito do potato coach, em grau maior ou menor, parece estar sempre presente, por 

mais inquieto que possa parecer o usuário contemporâneo, com o controle remoto na mão ou 

diante da tela do computador. Afinal, a televisão traz tantas coisas com o mínimo de esforço, 

além de ser grátis ou acessível a um preço muito baixo. Não importa que se tenham outros 

afazeres, a TV está sempre ali. Agora, em novas telas e em mais lugares, ficou ainda mais 

disponível e é absolutamente compatível com outras atividades. Ou seja, ninguém precisa 

desligar o televisor para navegar na internet, ouvir música, namorar ao telefone ou dar conta 

de tarefas domésticas.  

O sentido de integração que o meio proporciona, de estar no sofá da sala com a 

família, ou desfrutando de sentimentos e emoções que muitas outras pessoas compartilham, 

segue sendo forte. A customização nos modos de ver TV, na verdade, não distancia um 

telespectador do outro dentro da família ou de um grupo social. Ao contrário, a tecnologia 

aumentou as possibilidades para que não se percam as oportunidades de compartilhamento.  

A maioria, como vimos, ainda prefere ver TV na companhia de mais pessoas. Os que o 

fazem individualmente também encontram na televisão um canal de integração. Podem falar 

sobre o que viram com os amigos no dia seguinte. Ou participar de chats e comunidades da 

internet que discutem os programas. Se quiserem, ainda têm a chance de, em muitos casos, ler 

livros e revistas ou jogar videogames com o mesmo tema. Enfim, mais que prazer imediato de 

assistir à televisão, o telespectador pode se sentir participante do universo dos programas que 

escolhe e dos grupos que desfrutam da mesma diversão.  

A carga simbólica que cada programa, seus personagens e os modelos que representam 

oferecem ao público continua sendo a referência mais comum para o compartilhamento 

social. Talvez não com a universalidade que certas atrações do passado gozavam, mas, 

certamente, com um caráter ainda muito forte para grupos muito grandes de pessoas. Em 

muitos casos, a intensidade do envolvimento com os programas pode ser maior do que 
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antigamente, graças às extensões criadas em outras mídias em torno dos temas e produtos 

televisivos.  

Desenvolvidas a partir das informações que apuramos, essas reflexões nos levam a 

considerar que não é verdadeira a hipótese de que os novos meios representam um risco sério 

à TV no que concerne à perda de atenção do público. Pelo menos, não se observa nenhuma 

tendência nesse sentido, como a dos anos 1990. Tampouco se verifica um processo acelerado 

de fragmentação das referências culturais, resultado de uma possível dispersão radical das 

audiências. O que se observa é uma conformação diferente, e complexa, dos públicos em 

torno de referenciais de ligação fornecidos pela TV.  

Os limites deste trabalho não nos permitem avançar no tema, mas poderíamos sugerir a 

ideia das redes de conexão que caracterizam a sociedade digital (CASTELS, 2000) como uma 

concepção apropriada para compreender os elementos que configuram as novas audiências. 

Na era da paleotelevisão (ECO, 1983), havia laços nacionais entre a população de um país 

graças aos referenciais fornecidos nos programas dos oligopólios televisivos (GILDER, 

1996), os quais concentravam, diariamente, a atenção da maioria dos telespectadores. Hoje, 

são abundantes os elos que integram grandes plateias internacionais fornecidos pelas séries, 

filmes e formatos televisivos exportados em escala jamais vista. Os telespectadores de muitos 

países que acompanham um determinado programa representam uma rede fortemente 

interligada por um referencial simbólico – e nada mais.  

É uma ideia no mínimo curiosa imaginarmos, por exemplo, não uma comunidade 

virtual temática das muitas que existem na internet, onde interagem algumas centenas ou 

milhares de usuários, mas 100 milhões de indivíduos espalhados por 120 países, com idiomas, 

etnias e culturas diferentes, comungando os mesmos prazeres e emoções em torno de um 

simples programa televisivo. Cada programa dos mais populares é ponto de encontro para 

uma nova rede, formada por telespectadores que também participam de outras redes, as quais 

se conectam entre si por meio de referenciais do universo simbólico da TV. É um quadro 

complexo, de organização extremamente volátil e caótica, que desafia a novas investigações. 

E certamente estabelece uma nova espécie de ambiente ideológico. 

De volta aos pressupostos que nortearam este estudo, trataremos da questão dos índices 

de sintonia e das estratégias das grandes redes brasileiras. Partindo da hipótese aparentemente 

objetiva de que as principais emissoras abertas, e principalmente a Globo, resistem ao 

processo de fragmentação das audiências que ocorre em muitos outros paises, verificamos 

também as estratégias que estariam garantindo esse desempenho bem-sucedido.  
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Os índices de audiência registrados nos anos 1990 mostravam que a Rede Globo havia 

perdido a posição de quase monopólio que mantinha até o final da década anterior. Depois da 

queda brusca nos índices de rating e no share de audiência, a emissora conseguiu minimizar a 

onda de evasão de telespectadores nos anos 2000. Em dez anos, sua audiência diminuiu em 6 

pontos no horário noturno, mas continuou quase a mesma no conjunto de 24 horas.  

A emissora não fez modificações na grade noturna, horário de maior audiência e 

faturamento publicitário. Continuou mantendo, no período das 18h às 24h, a fórmula de três 

telenovelas, dois telejornais e uma atração de outro gênero, estrutura que é utilizada há 

quarenta anos. Aos domingos, quando as audiências crescem a partir da tarde, os dois 

principais programas também são antigos.  

No que diz respeito ao conteúdo das produções, a rede faz um monitoramento rigoroso 

da audiência e é agil para promover mudanças quando os índices de sintonia caem. Com isso, 

tem conseguido reverter momentos de acentuada oscilação do público, como revelaram 

episódios recentes de novelas que não estavam agradando. Relatamos no Capítulo II o caso de 

dois dramas exibidos em 2010 que foram modificados ou substituídos por outros em curto 

espaço de tempo e assim se retomaram os pontos perdidos nas primeiras semanas de exibição. 

Resgistramos também depoimentos dando conta de que a emissora está habituada a enfrentar 

oscilaçoes eventuais e encontrar saídas de recuperação. As medições do Ibope endossam essas 

afirmações ao indicar que os dez programas de maior audiência média mensal são, 

permanentemente, atrações exibidas pela Globo.  

A maior rede do país tem utilizado, entre as fórmulas de sucesso, uma peculiar 

adaptação dos conteúdos dos programas a especificidades históricas, culturais e sociais do 

país. Consideramos peculiar porque é baseada em uma mescla de conteúdos. Alguns utilizam 

fórmulas testadas internacionalmente, que se destinam a usuários inseridos na cultura digital. 

Outros se dirigem a um público ainda excluído dos avanços da informática e, em grande 

medida, das oportunidades de ascensão social e educacional. A mistura de gêneros e formatos 

é comum na TV contemporânea, mas as fórmulas utilizadas no Brasil refletem estratégias 

elaboradas com foco muito acurado sobre o perfil dos cidadãos que mantêm os índices de 

audiência, sem perder de vista as expectativas das novas gerações. 

As novelas e o telejornalismo do horário nobre utilizam temas e linguagens simples, 

visando a um telespectador de pouca escolaridade, com intensa afinidade com a TV e que 

passa várias horas do dia com o televisor ligado. A estratégia é calcada em pesquisas sobre o 

perfil do público e na experiência dos produtores, que afirmam que conteúdos mais 

complexos não seriam entendidos pela audiência.  
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A análise que fizemos no Capítulo III, a partir de dados secundários sobre motivações 

e interesses dos consumidores, indicam que a audiência é composta por um público 

heterogêneo, que não pode ser generalizado como possuidor das características mencionadas 

acima. Contudo, as pessoas de baixa renda e menos educadas representam o grupo mais 

assíduo e que garante o maior percentual dos patamares de audiência. Uma parcela da 

população mais esclarecida e com renda mais alta ajuda a engrossar os índices, mas, por ser 

menos fiel e dedicar menos tempo à TV, tem menos peso nas análises do público. A opção 

das emissoras abertas é por reter, a qualquer custo, a audiência de sustentação, a fatia de 

público que está quase sempre presente. É ela que garante números robustos nas medições do 

Ibope, os quais, por sua vez, alavancam as vendas dos espaços comerciais nas agências de 

publicidade.  

Com base nisso, pode-se explicar a escolha de algumas estratégias utilizadas nos 

programas da Rede Globo. A emissora tem inovado nas narrativas, adotando alguns recursos 

que caracterizam uma nova fase da televisão e atendem a um novo tipo de telespectador, 

habituado a hipertextualidades e ao ambiente multimídia da internet. Mas tem feito isso com 

ponderação, pois lida com uma plateia heterogênea, composta apenas parcialmente por 

telespectadores com experiências mais avançadas no universo virtual. Há outros que, 

seguramente, possuem somente conhecimentos básicos e acesso limitado às atividades 

digitais, e ainda um grupo grande com pouquíssimo ou nenhum contato com o ritmo e a 

fluidez da hipertextualidade.  

É importante destacar que a maioria dos domicílios não tem microcomputador, que o 

acesso à internet no Brasil ainda é restrito a cerca de 30% da população e que uma minoria 

dispõe de conexão em casa (um quinto aproximadamente). Portanto, temos uma população 

que é, ainda, majoritariamente pouco ambientada no mundo virtual. Por essa razão, talvez, as 

séries norte-americanas, com narrativas fragmentadas, ritmo acelerado, jogos de imagens e 

alternância de temporalidades façam menos sucesso aqui do que nos países de Primeiro 

Mundo. A Globo, por exemplo, estava exibindo uma única série norte-americana no segundo 

semestre de 2010, e, mesmo assim, no horário matutino e dedicada ao público infanto-juvenil.  

O recurso de múltiplas telas já foi integrado aos telejornais, com a inserção de 

repórteres e comentaristas distantes interagindo ao vivo com os âncoras do estúdio. A 

linguagem, porém, especialmente no horário nobre, é sempre muito didática; e as pautas, de 

pouca complexidade. Os editores do telejornal afirmam que o público não compreenderia 

temas e abordagens mais complicadas. 
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Fórmulas novas que podem ser assimiladas por diferentes tipos de público, por outro 

lado, se tornaram comuns na programação da Globo e das principais concorrentes. É o caso 

dos reality shows, que fazem sucesso em todo o mundo, e dos concursos de calouros, ambos 

focados na imagem do cidadão comum. A emissora tem investido também em fórmulas 

híbridas, que misturam vários formatos.  

O Domingão do Faustão é um exemplo típico desse tipo de atração. O programa, no 

velho estilo de auditório, se caracteriza por adotar quadros com a participação de pessoas 

comuns, por expor situações privadas no estilo dos reality shows e por utilizar, 

exaustivamente, o recurso dos discursos que adotam a própria TV como interpretante central. 

 A inserção do cidadão comum no universo da TV é  uma das novidades que 

caracterizam a TV do ano 2000, como assinala Verón, e programas que utilizam a fórmula 

fazem sucesso no mundo todo.  

O Domingão é ainda marcado pela forte exposição do universo da TV. Tendência 

surgida na fase que Eco chamou de neotelevisão, ela se acentuou com o passar dos anos e é 

hoje uma das estratégias discursivas mais evidentes em vários programas. A TV fala de si 

mesma o tempo todo, seja por meio de referências diretas a seus ídolos e personagens, seja 

pela apropriação da realidade externa e a sua transformação em representações do mundo 

real. O Domingão é um desfile de atores e cantores da Globo, celebridades populares e 

queridas pelo público assíduo da emissora. Para um veículo de massa tradicional e com 

enorme penetraçao, eles representam signos de forte conexão com os telespectadores e 

sustentam a audiência em um dos horários mais concorridos na TV brasileira. 

Com as análises feitas a partir da observação de programas da Rede Globo e do 

depoimento de autores, diretores e jornalistas de TV, confirmamos como verdadeira a terceira 

hipótese que apresentamos para esta pesquisa. O propósito era examinar as circunstâncias que 

levam a TV aberta a produzir quase sempre – na opinião de muitos críticos e de uma parcela 

dos telespectadores – programas de baixo nível. Em outras palavras, condenam-se as grandes 

redes por trazer conteúdos muito simples, baseados em fórmulas populares, muitas vezes 

desgatadas e, frequentemente, apelativas. As emissoras até podem fazer concessões à 

criatividade, mas são implacáveis no tocante aos resultados que cada programa tem nas 

medições de audiência.  

A líder Globo é mais rígida com os padrões de programação, mantém a mesma grade 

noturna há quatro décadas e não se arrisca em experiências desconhecidas. Inovações 

narrativas são sempre as primeiras suspeitas quando a resposta da audiência não é a esperada. 

E é comum que autores e produtores sejam impelidos a simplificar imediatamente os 
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conteúdos de atrações mal sucedidas nas primeiras exibições. Simplificar significa adotar 

fórmulares consagradas de grande apelo popular. Os produtores, que se amparam em 

pesquisas e em experiências acumuladas, admitem que os discursos devem ser 

necessariamente pensados em função de telespectadores menos escolarizados, 

intelectualmente menos exigentes. Na percepção dos profissionais de TV, esse é o perfil 

médio da audiência. Verifica-se que há um contrato de comunicação estabelecido entre 

emissores e o público mais assíduo, cujo tempo de dedicação à TV, como vimos, mantém as 

médias de audiência sempre elevadas. 

A metáfora do ecossistema midiático é oportuna para entendermos o relacionamento 

da indústria televisiva com o telespectador. Há uma simbiose entre as expectativas do público 

e o trabalho dos produtores, muito bem controlada com as pesquisas e com o eficiente sistema  

operacional (e de marketing) que determina a elaboração dos conteúdos televisivos. É uma 

relação que, na prática, deveria ocorrer sem grandes conflitos, pois executivos, programadores 

e produtores que trabalham para as grandes redes têm como parte dos deveres do ofício a su-

bordinação aos indicadores de audiência.  

A Teoria de Usos e Gratificações (U&G) defende que os meios de comunicação não 

podem manipular o público, pois este seleciona os veículos e conteúdos que deseja ver e que o 

satisfazem. Claro está que a mídia, de maneira geral, percebeu isso há muito tempo, e que os 

veículos orientados mercadologicamente estão sempre buscando atender às exigências dos 

consumidores. A TV brasileira exibe eficiência nesse sentido. E entrega ao telespectador um 

conteúdo sob encomenda, como, metaforicamente, sugerimos no Capítulo III. A estratégia é 

sondar, profunda e permanentemente, as expectativas e o grau de satisfação do público, e 

moldar, de acordo com as preferências dele, o conteúdo diário que lhe é oferecido. Os produ-

tores de telenovelas são forçados a fazer isso o tempo todo. Os pauteiros, editores de reporta-

gens ou de imagens dos telejornais, idem. Assim como os produtores de programas de auditó-

rio e outras atrações.  

Curiosamente, os produtores parecem considerar que a massa que procuram satisfazer 

representa a maioria absoluta dos telespectadores. Na verdade, conforme procuramos demons-

trar, os índices de audiência que garantem verbas publicitárias não expressam apenas quanti-

dades de pessoas. Tem peso enorme nos indicadores o grande número de horas que os heavy-

users gastam com TV. O termo é utilizado pelos próprios institutos de pesquisa para classifi-

car as pessoas que passam mais tempo diante da telinha. Se o brasileiro dedica, em média, 

mais de cinco horas a essa mídia, e muita gente não vê TV todos os dias, ou, se o faz, tem 

pouco tempo para isso, pode-se deduzir que os heavy-users gastem sete, oito ou mais horas do 
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dia nessa atividade. São eles, pois, que ancoram os números do Ibope, enquanto a outra parte 

das audiências é bastante rotativa.  

Oferecer as gratificações que podemos considerar inerentes ao meio – o lazer fácil e 

descompromissado – continua funcionando como estratégia básica para o estabelecimento de 

contratos de comunicação eficientes. Pela perspectiva econômica das corporações de TV, é 

duplamente eficiente, porque garante a presença do público diante das telas e a comercializa-

ção fácil dos espaços publicitários.  

Acreditamos que os resultados de nossa investigação ajudam a entender as forças cul-

turais e mercadológicas que determinam a construção dos discursos televisivos. Em todos os 

casos, quer o interpretante seja o mundo real, a própria TV ou a vida das pessoas comuns, as 

estratégias de fixação de agenda e de enunciação refletem sempre a busca pelos melhores ín-

dices de audiência. Vista desse modo, a força renovadora da TV é diferente daquela que im-

pulsionava outras formas de expressão coletiva ou artística no passado. Um olhar atento aos 

movimentos que provocaram mudanças na literatura, no teatro, na música e mesmo no cinema 

mostra que os processos de transformação eram resultado de contingências políticas, de novas 

formas de hegemonia ideológica ou de modos de pensar resultantes de câmbios sociais. No 

caso da TV, há uma lógica puramente mercadológica nas transformações. Uma lógica que se 

serve da competência dos produtores e das necessidades de sustentação de indústria televisiva 

como um todo. 

Se mirarmos a TV como mais uma indústria produzindo bens de consumo, encontra-

mos neste início de século um setor que se atualizou e se revigorou a partir de um modelo 

comercial histórico. Do ponto de vista econômico, ele cumpre a função de gerar empregos, 

produzir riqueza e alavancar a movimentação de bens por meio da publicidade, uma das mo-

las mestras do capitalismo. Como sempre foi próprio dos veículos de comunicação de massa, 

faz também circular informações e ajuda a difundir e a discutir conceitos e problemas de ci-

dadania, ainda que de forma carregada da ideologia dos emissores.  

Se nosso propósito for desvendar a influência da TV para a cultura e a sociedade, é 

possível perceber que ela continua tendo lugar preponderante. Como revelam as pesquisas que 

mostram os índices de aceitação dessa mídia entre o público, ela tornou-se ainda mais onipre-

sente.  

Para os que sempre sonharam com uma TV que cumprisse um papel social, de educar 

e servir como canal de manifestação de diferentes setores da sociedade, a direção em que o 

meio evolui frustra as expectativas. Em vários estudos de comunicação, a televisão e a inter-

net são apontadas como meios que tendem a se fundir. A internet, em grande medida, demo-
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cratizou o acesso à informação e à manifestação das pessoas comuns e de grupos não hege-

mônicos. Mas as duas mídias seguem rumos distintos. Os pontos de encontro contam mais a 

favor da TV, que ampliou as possibilidades de difusão de seus produtos e de seu universo 

simbólico por meio da rede de computadores.  

Os avanços das tecnologias de comunicação propiciaram crescimento notável da quan-

tidade de canais de TV e dos aparatos de recepção e de interacionalidade entre emissores e 

receptores. Além de muitas novas geradoras comerciais, os sistemas de transmissão via cabo e 

satélite permitiram que inúmeros órgãos públicos e grupos sociais passassem a operar emisso-

ras de TV em caráter local, regional ou nacional. A convergência com a internet multiplicou 

essas opções, e, pela rede, qualquer usuário pode, em tese, ter um canal de webTV. Contudo, a 

questão da audiência é crucial.  

Os pequenos emissores ocupam um espaço marginal no espectro da comunicação soci-

al. As atenções do público seguem voltadas principalmente para um conjunto de atrações te-

levisivas de forte apelo popular. Mantém-se um quadro que, em grande medida, é similar à-

quele de décadas anteriores. O telespectador ganhou mais opções de entretenimento e infor-

mação, mas continua utilizando o meio da maneira tradicional, vendo atrações padronizadas, 

produzidas e difundidas por grandes emissores. E durante várias horas por dia. Segundo cál-

culos de Vaca (2010), somando-se as horas diárias de consumo, os espanhóis gastam dois 

meses inteiros por ano assistindo à televisão. Pela mesma conta, os brasileiros, que são cam-

peões em tempo de consumo, passam dois meses e meio diante da TV.  

Retomando as reflexões que assinalamos de início, recorremos ao quadro delineado 

por Fuenzalida (2002). Ele identifica uma relação triangular no campo da TV, com três ma-

croatores, a audiência, o ator social – e sua demanda por um dever ser – e as emissoras de TV 

– que sobrevivem graças ao público que conseguem atrair para os programas. Os setores e as 

pessoas que representam o ator social, como pais, educadores, políticos, militantes de movi-

mentos diversos e instituições de caráter público, cobram das emissoras uma atuação mais 

voltada à educação e à difusão de valores culturais e éticos. Os produtores, por sua vez, têm 

preocupações de ordem estética e temática na busca de oferecer conteúdos que consigam se-

duzir os telespectadores e mantê-los sintonizados. O público, em geral, ainda que estimulado 

pelo ator social a selecionar o que deve ver, acostumou-se ao lazer descompromissado, à di-

versão e ao relaxamento que pode obter na TV. Mesmo que muitos telespectadores reclamem 

da programação, o número de horas de sintonia só está aumentando. 

Há, pois, um ator em desvantagem no contexto (o social), um ator supostamente apáti-

co (a audiência) e um terceiro tentando e logrando cumprir objetivos comerciais e profissio-
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nais (os emissores). A TV não é boa nem má, não é uma entidade única a ser pressionada ou 

controlada, mas um campo que resultou de complexos processos históricos e conjunturais. É 

parte de nosso tempo, de nossa sociedade e da nossa realidade individual. Tem presença ex-

traordinariamente forte na vida privada de cada um e em todas as situações públicas importan-

tes.  

Compreendê-la nos parece fundamental. Não para tentar transformá-la radicalmente, o 

que, certamente, é impossível, e nem sabemos se desejável. Apesar do clamor de alguns seg-

mentos por uma atuação mais incisiva do setor público na área, é difícil dizer em que medida 

políticas públicas e outras formas de pressão não autoritárias teriam força para alterar caracte-

rísticas que se tornaram inerentes ao sistema televisivo nas sociedades abertas.  

Evidentemente, o Estado deve cumprir a função de fiscalizar e regulamentar o setor, 

assim como deve fazê-lo com qualquer outra atividade de repercussão e de interesse público. 

O que nos parece mais importante, porém, é tornar o entendimento do meio TV uma parte do 

processo de educação e de formação de consciência, inclusive para que as instituições e o 

poder público possam fortalecer seu papel de representantes dos cidadãos nas questões da 

comunicação.  

Compreender a televisão é perceber como ela se faz presente, em cada momento, em 

cada situação, em cada ambiente. Quanto se vê de televisão, o que se vê na televisão, e como 

se vê televisão são decisões individuais ou de âmbito familiar que dependem desse entendi-

mento. Da mesma maneira, o compromisso e a legitimidade de cada empresa ou organização 

televisiva são questões de interesse individual e público que só podem ser interpretadas a par-

tir do conhecimento que se dispõe do meio. Em cada caso, em cada contexto, a relação de 

forças entre os três macroagentes que interagem no campo da TV faz parte do jogo de confli-

tos, problemas e soluções com o qual a sociedade tem de conviver.  
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