
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social 

 

WALTER ALBERTO DE LUCA  

 

 

 

 

 

 

 

A TV DE MASSA E AS NOVAS 

ESTRATÉGIAS NARRATIVAS 

Um estudo sobre audiências e programas contemporâneos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo-SP, 2011 
  



 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social 

 

WALTER ALBERTO DE LUCA  

 

 

 

 

 

 

 

A TV DE MASSA E AS NOVAS 

ESTRATÉGIAS NARRATIVAS 

Um estudo sobre audiências e programas contemporâneos 

 

 

 

   Tese apresentada 

em cumprimento parcial às exigências do 

 Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social 

da  Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), 

para obtenção do grau de Doutor. 

Orientadora: Profª Dra. Elizabeth Moraes Gonçalves 

 

  

 

 

 

 

São Bernardo do Campo-SP, 2011 
  



 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

A tese de doutorado A TV DE MASSA E AS NOVAS ESTRATÉGIAS 

NARRATIVAS - Um estudo sobre audiências e programas contemporâneos, elaborada 

por Walter Alberto de Luca, foi defendida e aprovada no dia  17  de março de 2011 perante a 

banca examinadora composta por: Profª Dra. Elizabeth Moraes Gonçalves, Prof. Dr. Laan 

Mendes de Barros, Prof. Dr. José Salvador Faro, Profa. Dra. Silvia Simões Borelli, Profa. Dra. 

Josefina de Fátima Tranquilin Silva. 

 

 

Declaro que o autor incorporou as modificações sugeridas pela banca examinadora, 

sob a minha anuência enquanto orientadora, nos termos do Art.34 do Regulamento dos Cursos 

de Pós-Graduação. 

 

 

Assinatura do orientador: ___________________________________________ 

Nome do orientador: Elizabeth Moraes Gonçalves 

Data: São Bernardo do campo, _______ de ____________________ de ________ 

Visto do Coordenador do Programa de Pós-Graduação: _____________________ 

 

Área de concentração: Processos Comunicacionais 

Linha de pesquisa: Processos Comunicacionais Midiáticos 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha família, razão maior de tudo que faço. 

Em memória de meus pais, que transformaram 

seu trabalho no campo da comunicação em um 

instrumento para servir ao próximo.   



 

AGRADECIMENTOS 

 

À Profª. Elizabeth Gonçalves pelos ensinamentos e pelo entusiasmo que sempre 

inspirou. 

À Profª. Anamaria Fadul e ao Prof. José Marques de Melo, grandes incentivado-

res de nossa produção científica. 

Ao Prof. Lorenzo Vilches, que me abriu as portas da TV espanhola durante o es-

tágio de doutorado em Barcelona. 

 Ao Prof. Sebastião Squirra, Valkíria Heise e professoras Silvia Borelli e Josefina 

Tranquilin pelo apoio à viagem de estudos. 

À Capes pela bolsa concedida para a pesquisa no exterior. 

Aos professores José Salvador Faro, Sandra Reimão e Antônio Carlos Ruótolo 

pelos debates enriquecedores.  

A Maurício de Luca, meu irmão e parceiro de trabalho, cuja colaboração permi-

tiu que eu conciliasse as atividades profissionais com as exigências de uma investigação 

científica.  

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Condenar a televisão seria tão ridículo como excomungar 

a eletricidade e a teoria da gravidade.” 

 (Federico Fellini) 

 

 

 “O caráter hedonista da natureza humana pode expli-

car a quantidade obscena de tempo que um típico ser humano 

gasta na frente da TV”. 

(Abelman e Atkin) 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Participação das redes nas receitas publicitárias da TV aberta em porcentagem (2009) 46 

Tabela 2. Faturamento publicitário no Brasil (em milhões de reais) nas principais mídias  (2009) 46 

Tabela 3. Evolução da penetração dos meios de massa no Brasil (%) 46 

Tabela 4. Distribuição da cobertura nacional da Rede Globo 50 

Tabela 5. Evolução da audiência domiciliar (rating %) no Brasil – TV aberta  55 

Tabela 6. Comparativo de audiência mensal das redes (rating) em porcentagem 55 

Tabela 7. Consumo médio de mídia em horas por pessoa – total anual – Estados Unidos 60 

Tabela 8. Audiência das redes norte-americanas – 2009-2010 61 
Tabela 9. Audiência das redes espanholas (2008) 62 

Tabela 10. Comparativo de participação das redes na audiência (share %) – 18h00 a 24h00 64 

Tabela 11. Concentração de audiência no Brasil, Espanha e EUA – share (%) 65 

Tabela 12. Os dez programas mais vistos nas três principais redes brasileiras (rating em %) 67 

Tabela 13. Maiores audiências em programas regulares da TV brasileira (novelas)  70 

Tabela 14. Audiência no horário nobre da Rede Globo (rating %) 71 

Tabela 15. Audiência domiciliar das principais redes de TV Aberta – Brasil – 2008 (6h00 a 5h59) 73 

Tabela 16. Evolução da população e dos domicílios com TV (em mil) 74 

Tabela 17. Maiores audiências em eventos de interesse mundial 100 

Tabela 18. Tempo de consumo de TV ao vivo, pré-gravada e pela internet nos EUA (1º trim. /2010) 105 

Tabela 19. Uso simultâneo de TV e internet nos EUA (1º trim./2010) 106 

Tabela 20. programas mais vistos na década de 2000 nos EUA (2000-2009, média por episódio) 119 
Tabela 21. Programas mais vistos no mundo por gênero em 2009 120 

Tabela 22. Formatos internacionais líderes em audiência 121 

Tabela 23. Transmissões esportivas mais assistidas no mundo 122 

Tabela 24. Composição da população por classe social das famílias (em milhões) 143 

Tabela 25. Composição da audiência por classe social – Grande São Paulo 143 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 
Quadro 1. Principais indicadores utilizados na medição de audiência  41 

Quadro 2. Principais conglomerados de mídia brasileiros – veículos próprios e de grupos afiliados 51 
Quadro 3. Tipologia dos telespectadores 87 

Quadro 4. Exposição quanto à temporalidade 92 

Quadro 5. Exposição quanto às plataformas de sintonia de programas 93 

Quadro 6. Opções e modos de ver de TV 100 

Quadro 7. Múltiplas situações de acumulação de audiência 102 

Quadro 8. Grade da programação noturna da Rede Globo 135 

Quadros 9a, 9b e 9c. Atrações âncoras do Domingão do Faustão e seus recursos narrativos 165  

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 
 

Gráfico 1. Investimento publicitário em TV aberta de 2001 a 2009 (em milhões de reais) 46 

Gráfico 2. TV por assinatura em milhões de assinantes entre 2000 e 2010 no Brasil 64 

Gráfico 3. Comparativo de programas de maior audiência da Rede Globo (2001-2010) 68 

Gráfico 4. Porcentagem de televisores ligados entre 18h e 24 horas em 2000 e em 2009 73 

Gráfico 5. Crescimento de aparelhos de DVD nos lares brasileiros entre 2008 e 2009 99 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

Agradecimentos 

Listas de Ilustrações 

Resumo 

Abstract 

 

 

INTRODUÇÃO 11 

Hipóteses 19 

Metodologia 20 

Referencial Teórico 25 

  

Capítulo I AUDIÊNCIA DE MASSA COMO MERCADORIA 30 

1.1 Meios de Comunicação e Audiência de Massa 31 

1.2 Mudanças e Resistências 35 

1.3 Guerra da Audiência 39 

1.3.1 Medição de Audiência no Brasil 41 

1.4 Liderança na Publicidade 44 

1.5 Líderes Históricas 47 

1.5.1 Globo 48 

1.5.2 SBT 49 

1.5.3 Record  49 

1.6 Fragmentação e Resistência 51 

1.6.1 Predomínio da Televisão  53 

1.6.2 Destaques Mundiais 58 

1.7 A Exceção Brasileira 63 

1.7.1 Liderança Vigiada 69 

  

Capítulo II O TELESPECTADOR MULTIPLATAFORMA 76 

2.1 Atitudes de Exposição 77 

2.2 “Batatas de Sofá” Em Extinção 79 

2.3 Motivações e Gratificações 83 

2.4 Novas Telas e a Televisão Customizada 90 

2.4.1 Acumulação de Audiências 94 

2.4.2 Preferência por TV ao Vivo 103 

2.5 Convergência para a TV 106 

  

Capítulo III DISCURSOS E FORMATOS HÍBRIDOS 108 

3.1 Textualidades Televisivas 109 

3.1.1 Os Interpretantes do Discurso 111 

3.1.2 A Explosão dos Novos Formatos 115 

3.2 Interação Simbólica 122 

3.3 O Modelo Brasileiro 131 

3.3.1 Estratégia e Hegemonia 133 

3.3.2 Gratificação sob Encomenda 134 

3.3.3 Sintonia com a Massa 135 



 

3.3.4 Audiência Média e seus Pesos 139 

3.4 Ditadura da Simplificação 144 

  

Capítulo IV A TV NO DISCURSO DA PRÓPRIA TV 149 

4.1 A Mídia de Massa em Declínio 151 

4.2 Fragmentação Cultural 152 

4.3 Estratégias de Resistência 153 

4.4 A Busca de Conexões com o Público  154 

4.5 A Fórmula do Domingo 155 

4.5.1 Apropriação e Construção de Signos 155 

4.5.2 Ênfase nos Pontos Fortes 161 

4.5.3 Mais TV e mais Plateia 163 

4.6 Um “Lugar” de Todos: Até Quando? 166 

  

CONCLUSÃO 169 

  

REFERÊNCIAS 188 

  

ANEXOS 199 

 

  



 

RESUMO 

 

 

Esta tese aborda o declínio da audiência das grandes redes de TV aberta e os recursos 

narrativos que os produtores de programas adotaram para enfrentar essa tendência mundial. O 

estudo traz um panorama da situação da audiência no âmbito internacional e foca, 

particularmente, o caso do Brasil, onde três grandes emissoras mantém, no conjunto, uma das 

mais altas concentrações de público do mundo. Depois de analisar a fragmentação das 

audiências televisivas nas duas últimas décadas e os números que indicam a crescente 

dispersão dos telespectadores entre múltiplas ofertas de mídia disponíveis nos dias atuais, o 

trabalho discute as estratégias de programação e de construção de conteúdos. Além de 

teóricos que pesquisaram a chamada “semiótica televisiva”, servem de base para a 

investigação depoimentos de produtores e análises de programas de grande audiência. O 

objetivo é revelar os procedimentos utilizados para atrair e manter a atenção dos 

telespectadores, os quais começam com as medições de audiência e os estudos sobre o 

comportamento  dos consumidores em relação à TV. A tese discute também como ocorre a 

exposição dos telespectadores em um ambiente onde existem várias opções de dispositivos 

para ver atrações televisivas ou para fazer outras atividades comunicacionais. A escolha deste 

tema de investigação partiu do princípio de que a exposiçao é condição essencial para 

sustentar o estudo de outras fases e outros aspectos do processo de comunicação, como a 

influência dos meios sobre a cultura e a sociedade. Em um contexto onde a mídia ocupa tanto 

tempo de nosso cotidiano, o impacto dos meios de comunicação de massa pode ser 

diretamente proporcional ao número de pessoas que eles alcançam e aos nossos hábitos de 

consumo de informação e entretenimento. 

 

Palavras-chave: Audiência de Massa, Televisão Aberta, Televisão Brasileira 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This thesis reflects about the decline of the audience of the big broadcast television networks 

and how producers deal with this global trend. It brings an overview about the matter in the 

world and focuses particularly the case of Brazil, where the three main television channels 

have had historically some of the highest rates of audience compared to the major networks of 

other countries. After analyzing the fragmentation of televiewing audiences in the last two 

decades and the numbers that show the increasing dispersion of the public attention among 

the multiples choices of media available nowadays, the study discuss the strategies of 

programming and content construction based on writers and producers opinions and on the 

exam of important TV programs. The purpose is to expose the efforts required to attract, 

sustain and retain televiewers attention. These efforts start with audience measurements and 

researches about consumers attitudes and interests toward TV, which defines the agenda of 

themes and the techniques to write, direct and edit programs. The research discusses also how 

exposure of televiewers occurs in an environment where consumers have multiple choices of 

screens to choose television programs and other media activities. It considers that exposure is 

an essential condition to support the study of other approaches of the communication process, 

such as the influence of the media over culture and society. In a context where media occupies 

so much time of our personal life, the impact of the mass media might be proportionally direct 

to the number of people they reach, to the habits of consuming information and entertainment 

and to the time dedicated to accessing them.   
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