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Ele é considerado o maior especialista em novelas do País. Autor do livro A Hollywood Brasileira 
Panorama da Telenovela no Brasil, já na segunda edição, Mauro Alencar é consultor e pesquisador 
da Rede Globo, professor de teledramaturgia e acabou de finalizar sua tese de doutorado na 
Universidade de São Paulo (USP), um trabalho de fôlego sobre a importância do folhetim 
eletrônico no continente latino-americano. Como doutor na matéria, ele analisa a questão dos 
merchandisings social e de produtos, uma ação de marketing cada vez mais presente nas 
telenovelas, e avalia o maior fenômeno popular de massa do Brasil e da América Latina, capaz de 
ditar modas e modos. Além disso, Alencar explica por que a emissora líder de audiência no País 
mantém a supremacia nessa área e conta o que pretende fazer com o seu arquivo pessoal, o 
maior acervo de relíquias da teledramaturgia nacional.  
  
Alencar: a Televisa produz e exporta mais novelas, mas a Rede Globo faz uma teledramaturg ia 
melhor   
 
Meio & Mensagem - Celebridade chegou ao fim como a novela com o maior número de ações de 
merchandising da história. É uma tendência irreversível aumentar cada vez mais esse tipo de 
publicidade? 
 
Mauro Alencar - Não tenho os números oficiais, mas soube que a novela bateu o recorde. É um 
negócio lucrativo, sem dúvida, possibilita uma redução no custo por capítulo de qualquer novela. 
Ao longo do tempo as empresas foram notando a importância dessas produções para a divulgação 
de produtos e serviços. Não conheço uma companhia latina que tenha se desenvolvido ignorando 
a existência da novela, o principal produto ficcional dos séculos 20 e 21. Elas perceberam que a 
larga audiência poderia consumir os seus produtos. A novela é o nosso dia-a-dia, o nosso retrato, 
seja comédia, seja realismo mágico, uma trama ambientada em outra dimensão, drama - são os 
conflitos do ser humano. Como uma empresa pode crescer descartando essa mídia? A Intelig 
Telecom programou uma série de aparições em Celebridade. O que devemos lamentar é a 
ausência de um mercado mais competitivo e de uma indústria de telenovelas no País, como existe 
no México, por exemplo, com a Televisa e a TV Azteca. No Brasil só temos a Rede Globo, embora 
num passado recente tenhamos assistido a uma saudável disputa entre ela e a TV Tupi. 
 
 
M&M - Muita gente critica a existência do merchandising em uma novela. Qual a sua opinião? 
 
Alencar - Se feito com competência e qualidade, inserido de maneira natural na trama, não vejo 
problemas. Nos anos 80 a TV Cultura produzia novelas e tinha cenas em que um ator bebia um 
guaraná sem rótulo. Era muito sem graça. Afinal, vivemos rodeados de marcas, num mundo 
capitalista, e não dá para mascarar isso. Na novela Elas por Elas (1982), a personagem de Eva 
Wilma explicava em uma seqüência como se utilizava um videocassete. Lembro- me que muita 
gente se queixou, achou que era propaganda dentro da novela. No fundo, avaliar a dose certa de 
uma ação de merchandising é uma questão pessoal. E pode ter certeza de que, quando malfeita, 
o consumidor rechaça. 
 
M&M - Como começou essa história de merchandising na telenovela? 
 
Alencar - A primeira inserção aconteceu em Beto Rockfeller (1968). Luiz Gustavo bebia muito 
uísque e toda vez que ele pronunciava a palavra Engov ganhava um cachê do fabricante. Na 
época nem se estudava novela e por isso não costumávamos ouvir críticas, apenas alguns se 
incomodavam. Mas a primeira ação de merchandising oficial ocorreu em O Primeiro Amor (1972), 
de Walter Negrão, na qual os integrantes do núcleo jovem andavam de bicicleta Caloi. Um 
produto ou serviço é sempre associado aos personagens bonzinhos da história. Não dá para 
imaginar a bêbada Helena Roitman (Renata Sorrah), da novela Vale Tudo, fazendo merchandising 



de alguma bebida alcoólica ou de um remédio contra ressaca (risos). Buscam-se sempre os 
personagens altruístas e não os vilões para dar credibilidade ao produto, representar a sua marca. 
Embora não seja objeto de meus estudos, não observo críticas contundentes sobre a existência do 
merchandising. A pessoa está tão envolvida com a novela que o que sobressai é a qualidade da 
trama. É o caso de Celebridade. Gilberto Braga retratou o momento de vazio que vivemos de 
maneira cínica e irônica. 
 
M&M - O merchandising social também virou mania. A novela parece ter se tornado tribuna para 
discutir assuntos como inseminação artificial, drogas, reforma agrária, homossexualismo. Só no 
ano passado a Rede Globo inseriu 1.138 ações. Tudo isso seria para compensar desvios éticos ou 
abusos comerciais cometidos na grade de programação? 
 
Alencar - Não vejo assim. Essa é uma tendência irreversível nas novelas, que ao longo do tempo 
ganharam a feição de tribuna do povo - que se identifica com a história, reflete, se auto-analisa 
por meio da trama. Isso ocorre sobretudo com a novela das 8, que é aquela do cotidiano e tem 
um peso muito grande. Em O Bem Amado (1973), na cidade fictícia de Sucupira, no litoral da 
Bahia, o médico Juarez Leão (Jardel Filho) falava da importância da vacina. Na novela seguinte, 
Os Ossos do Barão, a velhice foi o tema abordado. Discutiu-se a situação do idoso no Brasil. Mais 
recentemente o autor Manoel Carlos retomou o assunto em Mulheres Apaixonadas (2003), o que, 
inclusive, apressou a regulamentação do Estatuto do Idoso. Eu soube que Mulheres Apaixonadas 
teve 163 ações de merchandising social, um recorde até então. O Rei do Gado (1996) trouxe a 
figura dos sem-terra. Algumas novelas vêm prestando um grande serviço público, debatendo 
temas ligados a saúde, sexualidade, drogas, racismo, violência contra crianças, transplante de 
órgãos. 
 
M&M - A novela é um agente de mudanças na sociedade ou um espelho dela? 
 
Alencar - A novela influencia e é influenciada pela sociedade. Quando um tema vai parar na 
novela, pode ter certeza de que não é novidade, mesmo  que ele seja extraído de um boteco da 
esquina. Cabe ao autor misturar o tema real com o ficcional, o que vai provocar a explosão da 
história. Em Dancin' Days (1978), foi a novela que produziu a febre da discoteca ou foi a discoteca 
que fez a novela virar febre? Ela acabou no verão de 1979 e, coincidentemente, a onda discoteca 
também definhou. Locomotivas (1977) decodificou o espírito jovem e lançou uma maneira de se 
vestir. 
 
M&M - As novelas ditam modas e modos? 
 
Alencar - Quem vê novela corre o risco de contágio. Por meio de um mecanismo de identificação, 
alguns podem se tornar consumidores do que é ditado pelas produções. Muitas mulheres usaram 
meias fosforescentes listradas e coloridas, com sandálias de tiras e salto alto da personagem de 
Sônia Braga em Dancin' Days, ou o corte de cabelo repicado em camadas de Tônia Carrero em 
Pigmalião 70 (1970). E há situações de fanatismo, gente que confunde ficção e realidade. O ator 
André Gonçalves foi agredido na rua quando interpretava um homossexual em A Próxima Vítima 
(1995). Dias Gomes dizia que são as pessoas que fazem a cabeça da televisão, que ela é feita 
para conquistar a maior platéia possível, e não para chocá-la. 
 
M&M - Por que a briga entre Maria Clara (Malu Mader) e Laura (Cláudia Abreu) foi tão comentada? 
Pura falta de assunto? 
 
Alencar - A novela reflete sentimentos humanos. Vivemos em um país de impunidade e, quando 
uma figura construtiva como a de Maria Clara, que gera emprego, luta, batalha, é prejudicada por 
uma pessoa carreirista, sem escrúpulos, uma alpinista social, temos uma situação de panela de 
pressão e acontece o estouro. "Eu vou acabar com tudo isso", é um sentimento de vingança, de 
revanche. Gilberto Braga também provocou catarse em Dancin' Days quando as irmãs vividas por 
Sônia Braga e Joana Fomm brigaram para acertar as contas. Lembro- me que as casas ficaram em 



silêncio naquela hora. Recentemente, o acidente que causou a morte do personagem de Dan 
Stulbach em Mulheres Apaixonadas deixou muita gente se sentindo vingada. Toda novela detona 
um processo psíquico; ninguém assiste indiferentemente, tanto faz se é um morador de favela ou 
de uma mansão. A TV é um eletrodoméstico que em vez de preparar um suco de laranja prepara 
um sonho. Em vez de aquecer sua sala, aquece o coração do telespectador. E assistir à novela é 
um hábito que não requer nada. Diferentemente de ir ao cinema ou teatro, não é preciso se 
arrumar, pegar o carro, estacionar, pagar ingresso. A interação é imediata. 
 
M&M - Quando termina uma novela, o telespectador se sente órfão... 
 
Alencar - É verdade, ele se sente esvaziado, como se fosse abandonado por aqueles personagens. 
Por isso a novela seguinte precisa de atrativos para suprir a ausência. Quando acabou Irmãos 
Coragem (1970), um sucesso estrondoso de Janete Clair, com 328 capítulos, entrou no ar O 
Homem Que Deve Morrer (1971). À parte a trama ser um tanto confusa, as pessoas não 
aceitavam ver o Tarcísio Meira na pele do médico Ciro Valdez - elas queriam um Tarcísio como o 
João Coragem, um herói, um desbravador. Quando terminou O Clone (2002) veio Esperança, e 
Benedito Ruy Barbosa enfrentou o desafio de manter o mesmo pique da anterior. Foi uma 
empreitada difícil que não satisfez o próprio autor da novela. As pessoas ainda estavam 
emocionalmente ligadas à O Clone. 
 
M&M - Telenovela é um entretenimento que agrada basicamente ao público feminino? 
 
Alencar - Era no passado. Na época das radionovelas, bancadas pelas indústrias que produziam 
artigos para o lar, a mulher era dona de casa e pedia ao marido que comprasse os produtos 
anunciados; ela também comprava os de limpeza. Isso não acontecia só no Brasil, mas na 
América Latina como um todo. Aí veio o fenômeno O Direito de Nascer, em 1946, na rádio 
cubana, e nos anos 50 no Brasil, que passou a reunir a família toda. Com Beto Rockfeller, que não 
era um herói sem defeitos, que vendia sapatos de manhã e penetrava na alta sociedade durante a 
noite, o público masculino se interessou. Havia também corrida de kart e um casal maduro 
discutindo a relação. Irmãos Coragem trouxe o futebol para a novela: dos três irmãos, dois 
trabalhavam no garimpo e um jogava no Flamengo. As chamadas exibiam cenas do Maracanã e 
cortavam para um garimpo ficcional no interior de Goiás, com a luta dos irmãos por justiça e para 
encontrar diamantes. Lembrava um faroeste, um gênero essencialmente masculino. O Bem 
Amado (1973), uma farsa sociopolítica, tinha como protagonista um político que era a síntese dos 
coronéis dos grotões do País. 
 
M&M - Por que as novelas fazem tanto sucesso? 
 
Alencar - O curioso é que isso se dá na América Latina inteira. Antropologicamente, a formação do 
latino - incluindo o brasileiro - foi moldada pela história parcelada, em capítulos. O europeu, por 
exemplo, é mais chegado em séries e minisséries. A própria colonização portuguesa e espanhola 
trouxe essa idéia de folhetim, montado com uma forma narrativa em partes ou segmentos que, 
individualmente, contêm elementos suficientes para proporcionar o clímax. 
 
M&M - E por que só as novelas da Globo, com raras exceções, fazem sucesso no exterior? 
 
Alencar - A Globo reúne um número expressivo de talentos desde os anos 70. No momento em 
que a TV Tupi, sua principal concorrente, se desmantelava economicamente, ela foi se 
consolidando, organizando uma indústria de novelas. A Globo não produz por produzir; há um 
objetivo. Ela fixou horários e os temas de cada um deles, além de padronizar a duração das 
novelas e dos capítulos. As outras emissoras lançam novelas circunstanciais, interrompem seus 
projetos, não dão continuidade, não criam núcleos estáveis de teledramaturgia. Por isso o sucesso 
das novelas da Globo no exterior. A emissora aprendeu a fazer, desenvolve um produto de 
qualidade e seduz o mercado internacional. O Clone, quando exibida nos Estados Unidos, fez com 
que dezenas de garotas norte-americanas nascidas na época fossem batizadas com o nome de 



Jade, personagem de Giovanna Antonelli. Na Rússia, o então presidente Boris Yeltsin programou 
um supercapítulo de Mulheres de Areia para evitar que uma massa de eleitores viajasse para suas 
dachas no dia da eleição. Em Cuba, Escrava Isaura virou álbum de figurinhas. Outras emissoras 
emplacaram sucessos lá fora. Éramos Seis (1994, SBT), Ninho da Serpente (1982, TV 
Bandeirantes) e Dona Beija (1986, TV Manchete). Pena que elas não investem continuamente no 
gênero. 
 
M&M - A Globo continuará reinando praticamente sozinha nesse segmento... 
 
Alencar - Às vezes há um barulho excessivo. Em momento algum ela viu-se ameaçada. Por 
exemplo: na época de Pantanal (1990, TV Manchete) a emissora perdeu audiência no confronto 
com A Rainha da Sucata, mas nada que ferisse sua supremacia. Vejo que a questão não é atingir 
a liderança, mas criar e trabalhar para estabelecer um segundo núcleo estável de 
teledramaturgia, pois é uma infantilidade querer derrubar a supremacia da Globo. Por outro lado, 
não se deve produzir uma novela sem ter todos os alvos analisados e estudados. Talvez seja uma 
das razões para a fraca audiência de Metamorphoses (2004, TV Record). No entanto, a maior 
produtora e exportadora de novelas do mundo é a mexicana Televisa. Mas para mim a Rede Globo 
produz a melhor qualidade. 
 
M&M - O SBT costuma exibir e adaptar novelas mexicanas e a Rede TV! exibe as colombianas. Em 
termos de conceito, qual a diferença entre as novelas brasileiras e as desses países? 
 
Alencar - A mexicana trabalha com base no melodrama e no folhetim, enquanto a colombiana 
utiliza o realismo mágico da literatura latino-americana, embora isso esteja se modificando por 
conta da situação política, econômica e social do país. Outro núcleo importante é a Argentina, que 
se descolou do modelo mexicano e tem buscado tramas e formatos mais contemporâneos. Já a 
brasileira se distanciou do melodrama. Sob o ponto de vista histórico, a primeira novela diária do 
País foi um texto originalmente argentino, 2-5499 Ocupado (1963, TV Excelsior), estrelada por 
Tarcísio Meira e Glória Menezes. Um morador do Sul teve de mudar o número de seu telefone 
porque não agüentava mais atender chamadas (risos). Aos poucos a idéia foi se desenvolvendo e 
houve a criação de uma identidade própria a partir de Antônio Maria e Beto Rockfeller, ambas da 
TV Tupi (1968). Elas traziam o cotidiano dos brasileiros para a tela da tevê com diálogos mais 
verossímeis e uma direção de câmera ágil e despojada. Até então os textos eram distantes da 
realidade brasileira. O resto é desdobramento desse novo perfil. 
 
M&M - Toda novela tem de obedecer a alguns ingredientes básicos, seguir uma fórmula-padrão... 
 
Alencar - Precisa haver o herói, sua namorada, os obstáculos até se consumar o grande amor, o 
vilão, temas da realidade, conflitos, uma trama paralela interessante. Sobre este último tópico, 
havia na primeira versão de Cabocla (1979) um casal, vivido por Kadu Moliterno e Simone 
Carvalho, que pertencia a uma trama secundária mas fez tanto sucesso que suplantou o par 
principal, interpretado por Fábio Júnior e Glória Pires. Essas tramas paralelas contribuem para 
esticar as novelas para além de cem capítulos. Além disso, ter bons ganchos é essencial. 
Celebridade é um grande exemplo. Havia um no final de cada bloco e um grande no final do 
capítulo. Um exemplo negativo: O Amor É Nosso (1981) carecia deles e de conflitos maiores que 
sustentassem o enredo, daí despencou na audiência. No SBT, Brasileiras e Brasileiros (1990) 
fracassou porque o público rejeitou a idéia de centrar a estória na camada mais pobre da 
população. 
 
 
M&M - Qual a importância da trilha sonora? 
 
Alencar - É fundamental porque embala a telenovela, junto com o texto bem escrito, a trama bem 
armada e os personagens bem encaixados, além de contribuir para potencializar a emoção do 



público. A primeira trilha foi lançada em 1965, chamada Salathiel Coelho Apresenta Temas de 
Novelas. Posso afirmar que texto e música formam a origem da palavra melodrama. 
 
M&M - É forçar a barra dizer que, assim como o cinema de Hollywood, as novelas da Globo 
também constroem e consolidam a identidade nacional? 
 
Alencar - De forma alguma. No Brasil a Rede Globo, sendo a única grande fábrica de novelas, 
assume esse papel. Alguns criticam o fato de que as novelas esmagam as diferenças regionais e 
estabelecem um padrão único cultural. Acho uma discussão exagerada e vazia. Não dá para 
represar o sujeito que mora na Ilha de Marajó, não dá para esconder aquele sujeito do mundo 
nem deixar de levar o mundo para ele. Renascer (1993) divulgou a festa do boi, típica 
manifestação popular do Nordeste brasileiro, para o Brasil inteiro. Não é legal? É um produto 
complexo, não podemos remar contra o tempo. Por que a novela se propagou tanto? Ninguém é 
obrigado a assistir. As pessoas consomem porque têm essa necessidade. Por meio das novelas 
elas sentem que pertencem a uma comunidade nacional. 
 
M&M - De onde veio essa paixão? 
 
Alencar - Eu tinha cinco anos e queria fazer parte da família Robinson, do seriado Perdidos no 
Espaço (risos). Quando fiz oito anos estreou Irmãos Coragem, que incluía futebol e faroeste. 
Fiquei eletrizado. Lembro que no último capítulo estava decepcionado, parecia que nunca mais iria 
encontrar- me com aqueles personagens. Ao completar nove anos ganhei de presente a trilha de O 
Cafona (1971) - primeiro lançamento em trilhas de novelas da Som Livre. Passei também a 
gravar os capítulos em fitas cassete e colecionar álbuns de figurinha. Descobri que ela era bem 
mais interessante que a vida real. Foi a partir daí que passei a formar meu arquivo. Hoje, tanto o 
real quanto a ficção são fascinantes. Falo isso porque aos 23 anos fui fazer terapia para equilibrar 
os mundos da ficção e da realidade. 
 
M&M - O seu arquivo pessoal é repleto de preciosidades da teledramaturgia. Já pensou em abrir 
um centro de documentação e pesquisa? 
 
Alencar - Meu primeiro item de colecionador foi o robô de Perdidos no Espaço (1967). Tenho todas 
as novelas da tevê desde 1955, inclusive várias do exterior, inteiras ou em capítulos esparsos, 
discos com a trilha sonora, álbuns, revistas especializadas, novelas que viraram folhetim ou 
romances em outros países, jogos, cartazes, um quebra-cabeça de Pai Herói (1979), brinquedos. 
Tenho a marionete que o Grande Otelo manipulava em Uma Rosa com Amor (1972) e um jogo, o 
TV Canal 1, lançado na virada dos anos 70 para os 80, em que você monta a programação de 
uma emissora. Eu procuro um patrocinador interessado em bancar a preservação do material em 
local adequado. Quero montar um centro de estudos, que o acervo seja útil a quem se interessa 
pelo assunto ou trabalha com telenovela. Quem foi Dina Sfat? O que José Lewgoy trouxe de 
relevante para a comédia na telenovela? Quais os grandes trabalhos de Paulo Gracindo? 
 
M&M - Como você se tornou consultor e pesquisador na Rede Globo? 
 
Alencar - Em 1990 eu estava vendo o Festival 25 anos da emissora quando percebi que haviam 
modificado a abertura da novela Escrava Isaura. Entrei em contato com a empresa e a equipe do 
Vídeo Show quis me conhecer. Eles ficaram malucos diante do meu conhecimento de novelas. 
Dois anos depois fui contratado como o primeiro pesquisador desse programa. "Estou contratando 
um computador que pensa", disse o então diretor Cacá Silveira. A partir de 1995 tornei-me 
também consultor. Além disso, sou professor de teledramaturgia nas oficinas promovidas pela 
rede e apresento palestras e cursos em universidades do Brasil e no exterior. 
 
 
 
 



M&M - Já foi sondado por outras emissoras? 
 
Alencar - Quando o Silvio Santos reabriu o núcleo de teledramaturgia em 1993, ele me chamou. 
"Você conhece tanto novela e se comunica muito bem", disse. Aí, apontando para um televisor na 
sala, falou: "Eu busco o sucesso. Se uma novela não vai bem de audiência, desligo o aparelho". 
Ele estava traumatizado com Brasileiras e Brasileiros (risos). Mas achei melhor continuar na Rede 
Globo. Em 1999 fui sondado pela TV Record, que ia regravar sua primeira novela diária, Louca 
Paixão. Também declinei do convite. Já fui assessor da área nas duas maiores emissoras do Chile, 
TV Nacional e Universidad Católica, no início dos anos 90. Visitei a Televisa e a TV Azteca, a Telefe 
(Argentina) e o Instituto Cubano de Rádio e Televisão (ICRT). Toda essa experiência me levou à 
tese de doutorado, que acabei de finalizar. 
 
M&M - Qual é a sua tese? 
 
Alencar - América Latina: Paraíso das Telenovelas. É sobre a novela enquanto gênero de ficção 
mais importante da América Latina, sua importância para a economia e a sociedade do 
continente. O mestrado eu terminei em 1996, O Brasil Ligando na Globo, que flagrou o momento 
em que tem início a moderna novela brasileira, uma corrente histórica que começou nas TVs Tupi 
e Excelsior e desembocou na Rede Globo. O meu livro A Hollywood Brasileira - Panorama da 
Telenovela no Brasil, lançado no final de 2002, está na segunda edição. Não consigo imaginar 
uma televisão sem novelas. Todo ser humano precisa de uma dose diária de ficção para 
sobreviver. E o gênero que melhor traduz esse desejo consciente ou inconsciente é a telenovela. 
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