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Mais antiga emissora brasileira no ar ambiciona desbancar o SBT do segundo lugar e iniciar batalha pela liderança com a Globo  

Record marcou a história  

A Rede Record comemora seus 50 anos de idade no próximo sábado, dia 27, com os olhos 
voltados para o próximo cinquentenário. Passada a euforia do aniversário, celebrado em 
programas exibidos ao longo do último mês, a mais veterana emissora no ar alimenta uma meta 
ambiciosa. Até o final de 2004, a Record quer desbancar o SBT do segundo lugar na média do 
Ibope e iniciar uma feroz batalha pela liderança, ocupada há muito pela todo-poderosa Rede 
Globo. Pode parecer bravata, mas a direção afirma não estar blefando.  

"O nosso limite é o céu, mas temos o cuidado de não estabelecer datas", avisa o diretor de 
programação Hélio Vargas. Para materializar o sonho, a Record aposta na retomada da 
teledramaturgia, no incremento das produções independentes, na diversificação da programação 
de shows, na expansão do telejornalismo e na difusão do sinal da emissora para mais países do 
mundo. Atualmente, 12 horas de programação da Record são transmitidas para os Estados 
Unidos, Canadá, Japão, países da África e Europa.  

A nova fase globalizada tem a sua grife. Há um ano o logo da rede ganhou a imagem de um 
planeta no lugar da até então tradicional esfera metalizada. "Desde a hora que chegamos até o 
momento de ir embora o nosso foco é trabalhar para alcançar o primeiro lugar", conta Vargas. 
"Respeitamos a concorrência, mas nosso time não quer só participar, mas ganhar o campeonato."  

Presunção ou não, a Record recorre ao passado para vislumbrar o futuro. Ninguém podia imaginar 
que, em 27 de setembro de 1953, ao ser inaugurada às 20h com um programa musical 
apresentado por Sandra Amaral e Hélio Ansaldo, só havia uma concorrente no ar, a TV Tupi. 
Equipada com o que havia de mais avançado na época, a emissora da família Machado de 
Carvalho não demorou para superar a Tupi já na década seguinte. Era uma época romântica e de 
parcos recursos. Na primeira transmissão interestadual de um jogo de futebol, por exemplo, os 
técnicos da emissora pisaram na lama e montaram no lombo de burros para instalar microondas 
com telas de galinheiro no topo de morros no Vale do Paraíba. Até então, o sinal de TV alcançava 
apenas um raio de 60 quilômetros em torno das cidades que abrigavam as estações.  

A escalada para o topo foi pavimentada com perseverança. Nos primeiros anos, a emissora se 
tornou líder de audiência investindo em musicais como Grandes Espetáculos União, pilotado por 
Blota Jr. e Sandra Amaral, em telejornais e programas esportivos como o Mesa Redonda (1954), 
comandado por Geraldo José de Almeida e Raul Tabajara. E ao transmitir ao vivo partidas de 
futebol, tornou-se imbatível na cobertura esportiva. A Record foi a primeira emissora a transmitir, 
direto do Rio de Janeiro, o Grande Prêmio de Turfe do Brasil (1956).  



O teatro e o humor também davam sua contribuição. Circo do Arrelia, com o palhaço Arrelia, 
Praça da Alegria, de Manoel da Nóbrega, e a novela Éramos Seis fizeram sucesso nos anos 60. O 
primeiro programa de calouros da TV brasileira, A Hora do Chacrinha, apresentado com 
irreverência por Abelardo Barbosa, o Velho Guerreiro, estreou na Record. Na linha infantil, 
Pullman Jr., levado por Cidinha Campos e Durval de Souza, iniciou uma vitoriosa carreira que se 
estendeu por 16 anos no ar.  

Celeiro de talentos  

Escrita por Carlos Alberto Nóbrega e Jô Soares, A Família Trapo (1967) foi um dos humorísticos de 
maior sucesso da televisão brasileira. Jô, aliás, tem uma lembrança carinhosa da emissora. Em 
1961, foi contratado pelo então diretor Nilton Travesso para interpretar um mendigo em um 
especial ao vivo protagonizado por Ronnie Von. Em um determinado momento, ele olhou para a 
coxia e percebeu Travesso e Manoel Carlos desesperados tentando lhe dizer alguma coisa. "Eu 
não entendi nada e o Travesso me chamou de burro", ri. Travesso também lembra desses tempos 
heróicos com uma ponta de saudade.  

Em A Noite se Improvisa, um tímido Chico Buarque afirmou que conhecia uma canção que 
continha determinada palavra selecionada pela produção. "Ele começou a cantar e pôs a tal 
palavra na música", conta. "Aí o júri suspendeu o programa e fez uma pesquisa que durou uma 
semana. Descobriram então que o Chico havia composto a canção na hora, de improviso."  

A maior sacada da emissora foi ter captado a ascensão da Música Popular Brasileira. Em 1965 
estreou O Fino da Bossa, apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues. Com os festivais de MPB, 
dirigidos por Solano Ribeiro, a Record trouxe para o cenário musical talentos emergentes como 
Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia, além dos já 
consagrados Agostinho dos Santos, Nara Leão, Vinicius de Moraes, Baden Powel e Maysa. Ídolo 
popular, Roberto Carlos foi convidado a apresentar o programa Jovem Guarda, dividindo o palco 
com os amigos Erasmo Carlos e Wanderléa.  

Na década de 70, já disputando a audiência com a influente Rede Globo e outras emissoras, a 
Record realizou oficialmente a primeira transmissão em cores, em 19 de fevereiro de 1972. Exibiu 
a Festa da Uva, direto de Caxias do Sul. Um ano depois surgiu um trio que faria história no humor 
brasileiro. Renato Aragão, Dedé Santana e Mussum viraram Os Trapalhões. Nessa época, o 
jornalismo ganhou relevo. O jornalista Hélio Ansaldo estreou um telejornal, Tempo de Notícias, 
rebatizado depois Record em Notícias, que informava e debatia os temas em pauta.  

A cobertura esportiva também mereceu destaque. Randal Juliano exibia os principais lances do 
Campeonato Paulista em O Melhor do Jogo. O Desafio ao Galo abriu espaço para o futebol de 
várzea e o Cartão Vermelho anteciparia o formato da mesa-redonda.  

Mudança de controle acionário  

No final dos anos 70, superada a série de incêndios, a emissora ainda detinha o segundo lugar em 
audiência. Foi quando o empresário e comunicador Silvio Santos passou a fazer parte da Record. 
Iniciava-se uma nova fase. O primeiro passo foi expandir a TV para todo o Estado de São Paulo. 
Depois, uma nova linha de atrações foi ao ar, como a reedição de Almoço com as Estrelas, o 
infantil Bozo, o humorístico Dercy aos Domingos e o "bagunçado" Perdidos na Noite, apresentado 
por Fausto Silva. "Era um programa que utilizava como trunfos a falta de recursos e o 
atrevimento de enfrentar a censura política e de costumes", recorda Faustão. "A gente começava 
e terminava improvisando." No início da década de 80 estreava o Jornal da Record, assumido por 
Paulo Markun e Silvia Poppovic, mais tarde apresentado por Carlos Nascimento.  



A maior mudança, no entanto, aconteceria em 1991, quando o controle acionário da emissora 
passou das mãos de Silvio Santos (sócio majoritário) e Paulo Machado de Carvalho para as da 
Igreja Universal do Reino de Deus, dirigida pelo Bispo Edir Macedo. Ciente de que a televisão é 
um veículo de integração nacional e peça ideal para seu proselitismo eletrônico, a fusão Record-
Universal dava voz e visibilidade aos evangélicos.  

A Globo se incomodou com a novidade e viu ameaçada sua hegemonia. Na série Decadência 
(1995), de Dias Gomes, o personagem principal era um bispo canalha, líder de uma certa Igreja 
da Divina Chama, inspirado claramente em Edir Macedo. A Record revidou. Passou a denunciar 
em sua programação o que considerava como os "podres" de Roberto Marinho e da Rede Globo. 
Um atabalhoado bispo chegou a chutar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. A guerra santa 
terminou em 1996 quando o governo federal decidiu interferir e conciliar as duas redes.  

Por conta da robustez financeira da Universal, igreja multinacional espalhada em 40 países e 
detentora de um império de comunicação, a Record virou rede. Migrou em 1995 de sua antiga 
sede no bairro do Aeroporto para uma nova instalação, na Barra Funda. A emissora, que havia 
perdido terreno, consolidou o terceiro lugar com um perfil de programação marcado por 
jornalismo, cinema, esportes e shows.  

No jornalismo contratou Bóris Casoy, grife do Record em Notícias e do semanal Passando a Limpo 
e, mais recentemente, Paulo Henrique Amorim, âncora do Edição de Notícias. "Diziam que eu não 
ia poder exercer minha liberdade e dar a minha opinião, mas jamais sofri qualquer tipo de 
interferência e tenho total liberdade editorial", atesta Casoy. Para a sua grade de shows, trouxe 
Adriane Galisteu, estrela da atração É Show. Na linha infantil, desembarcou a apresentadora 
Eliana. O esporte ganhou o onipresente Milton Neves, que comanda o Terceiro Tempo, o Debate 
Bola e o Roleta Russa.  

O pagodeiro Netinho de Paula emplacou a série Turma do Gueto, com elenco predominantemente 
negro, que caminha para a sua quarta temporada. Ele saiu da turma por discordar dos novos 
rumos do seriado, mas continua no Domingo da Gente, programa de boa audiência que realiza os 
sonhos do cidadão comum.  

A Record foi responsável pela mudança do perfil da programação vespertina quando colocou no ar 
em 1995 o programa Cidade Alerta, cuja dramatização da realidade fez pipocar similares na 
concorrência. Pilotado até meses atrás por um histérico e "indignado" José Luiz Datena, caiu no 
gosto popular. Mas a atração exagerou na cobertura de uma reportagem e ficou na mira de quem 
preza pela qualidade da TV brasileira. Em 10 de abril deste ano, exibiu as cenas angustiantes de 
um policial militar apontando uma arma para a sua própria cabeça.  

O então apresentador Milton Neves explorou o episódio com tamanho sensacionalismo que atiçou 
a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Quem se aproveitou do deslize foi o próprio 
Datena, desafeto da emissora e no comando do Brasil Urgente, da TV Bandeirantes. No mesmo 
horário ele criticava a atitude de seu antigo programa. "O que se pode esperar de uma emissora 
que chuta santa?", ironizou. Aí pegou a imagem de Nossa Senhora que havia no cenário e a 
beijou. Nesse segmento popular, a emissora resgatou do limbo o apresentador Wagner Montes. 
Ele está à frente do programa Verdade do Povo, vitrine das mazelas do povo brasileiro.  

Próximos passos  

A Record é uma rede que opera no azul após passar por um processo de reengenharia. Conta com 
90 emissoras afiliadas, cobre 100% do território nacional, mantém uma média de 5 pontos de 
audiência e faturou R$ 340 milhões em 2002. A partir de março do próximo ano, quando pretende 
estrear a nova programação, a rede vai investir pesado. Os recursos serão destinados a uma 
telenovela nacional, a um pacote de filmes "competitivos" e à reformulação da grade dominical.  



"Queremos disputar o segundo lugar no Ibope com o SBT, que tem uma história e merece 
respeito, mas acredito que temos condições de superá-los", acredita Luciano Callegari, 
superintendente de programação artística da Record. No ano passado, a emissora teve média de 4 
pontos na Grande São Paulo contra 10 do SBT. A Record toma cuidado também com quem vem 
logo atrás. Em janeiro de 2004, aterrissa no verão da Bahia para transmitir duas horas diárias de 
shows, ao vivo, com artistas locais. O Projeto Verão vai disputar espaço em um terreno bem 
conhecido da concorrente TV Bandeirantes.  

A telenovela, com título provisório de Beleza Artificial, deverá ter 144 capítulos, ao custo de US$ 
50 mil cada. Com os novos estúdios prontos, a produção de teledramaturgia será acelerada e há a 
expectativa de se abrir um segundo horário. Aos domingos, a intenção é competir com o Gugu, o 
Faustão e o Fantástico. O Domingo da Gente, de Netinho, deverá ganhar mais duas horas. A 
estréia da terceira temporada da atração deixou a Record, em alguns momentos, em segundo 
lugar na audiência do horário. O pagodeiro poderá comandar um outro programa, na linha do 
humor. A diva Hebe Camargo, que já trabalhou na emissora no passado, foi sondada. Ninguém 
confirma, mas ela teria recebido uma proposta irrecusável.  

No futebol, a parceria com a Globo deverá ser mantida. A produção independente ganhará um 
aditivo. A rede já encomendou projetos de microsséries a algumas das maiores produtoras do 
País. Telefilmes e séries regionais também estão nos planos. Del Rangel, diretor artístico e de 
produção da emissora, pensa em produzir seriados e telefilmes usando roteiristas, atores e 
técnicos de outros Estados. Os trabalhos abusariam das gravações externas. "Hoje já temos 
esportes, shows, programas infantis e jornalismo; falta só a teledramaturgia para fecharmos o 
ciclo, a espinha dorsal de uma emissora de televisão", raciocina o diretor de programação Hélio 
Vargas. Para a Record, os próximos 50 anos já começaram.  
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