
Com a casa arrumada
Rede Record completa 50 anos

com as contas em dia e começa

a mexer na programação em

busca do segundo lugar na audiência.

A Record chega à maturidade com porte de "cin-
quentona enxuta". A emissora da Barra Funda,
berço de alguns dos momentos mais memoráveis da
TV brasileira, como os Festivais da Canção e a
"Família Trapo" e trampolim de talentos como Cha-
crinha e Silvio Santos, passou nos últimos anos por
uma reforma administrativa e quer voltar a investir
na programação com uma meta muito definida:
conquistar o segundo lugar da audiência.

É da emissora que veio, este ano, a mais relevan-
te notícia de investimento em equipamentos de pro-
dução, quando adquiriu da Sony 17 camcorders e
mais de 20 VTs, entre outros equipamentos, alguns
já da nova geração da fabricante japonesa, equipa-
dos com discos ópticos. Hoje, segundo a empresa,
80 % do parque de produção já está digitalizado.

A Record também vem inovando na programa-
ção. Investiu em co-produções como o game show
"Roleta Russa", com a Sony, e o seriado "Turma

do Gueto", com a Casablanca, e em parcerias
como a que tem com os canais Fox, de quem exibe
seriados e os documentários da National Geogra-
phic. E agora sinaliza uma volta à teledramatur-
gia, com uma novela de padrão "global".

A emissora anunciou investimentos de R$ 20
milhões para o próximo ano em programação.

É neste contexto que o presidente da emissora,
Dennis Munhoz, conversou com TELA VIVA. Ele
vem conduzindo há quase três anos a reestrutura-
ção da empresa, pertencente à Igreja Universal do
Reino de Deus. Munhoz é advogado e dirigiu o
departamento jurídico da Rede Mulher (também
pertencente à igreja) até 1999. Em seguida, tor-
nou-se assessor jurídico da Rede Record, acumu-
lando também a partir de 2000 os departamentos
de recursos humanos e de contabilidade. Em feve-
reiro de 2002 assumiu a vice-presidência da Rede
Record, e em janeiro deste ano, a presidência.

TELA VIVA - A Record chega aos
50 anos. Como a emissora se po-
siciona atualmente no mercado?
Dennis Munhoz - Estamos na terceira
fase de um projeto que começou em
2001. Começou com o saneamento
das finanças. Fizemos bem a lição de
casa e agora estamos em ordem. O
segundo passo foi o planejamento
estratégico, definir no que vale mais a
pena investir. Agora vamos investir
em programação para chegar ao se-
gundo lugar em audiência. Quando
assumimos a rede, os salários estavam

atrasados e devíamos para os fornece-
dores. Em menos de cinco anos vira-
mos a terceira rede do País. Diante
disso, não é utopia querer chegar a
esta posição.

O que será a terceira etapa?
Agora temos estrutura para investir
em programação, a base está monta-
da. E para o público, o que aparece
não são as finanças da empresa, mas
o que ele vê na tela, então vamos
renovar a programação. Vamos
investir em dramaturgia, adquirir



um pacote de filmes bem melhor e
ampliar nossos eventos esportivos.

Foi divulgado que a novela que vo-
cês farão será uma produção inde-
pendente. Por que esta decisão?
Sou fã da produção independente, as
produtoras têm condição de produzir
melhor e mais barato. Acredito muito
na parceria. E este projeto não é para
fazer "mais uma novela". É uma coisa
muito elaborada, o projeto existe desde
junho e será lançado em março, será
uma coisa com padrão equivalente ao
da Globo. Isso não é barato, tem que ser
muito bem trabalhado.

E quem será a produtora?
Tudo indica que será a Casablanca (N. da
R.: a Record já tem parceria com a produto-
ra na série "Turma do Gueto", campeã de
audiência da emissora).

A Record obteve há alguns anos
uma licença para DTH (TV por assi-
natura via satélite). Pretendem ope-
rar este serviço?
Não há planos para isso no curto prazo.
Preferimos pensar melhor no assunto
para, quando for fazer, fazer direito.

E quais são os planos para a Record
Internacional (canal transmitido via
satélite para o exterior)? Há infor-
mações sobre a audiência do canal?
A resposta que temos dos EUA e Cana-
dá é muito boa. Começamos agora a
transmitir também para o Japão (desde
junho) e até o fim do ano estaremos em
Portugal e na Inglaterra. Este mercado
ainda pode crescer muito. Por isso esta-
mos até transferindo a representante do
canal para os EUA (Delma Andrade,
que ficará em Nova York).

E em relação ã rede nacional, há
planos para uma ampliação?
Hoje cobrimos 95 % do território nacional,
as afiliadas estão satisfeitas. Mas ainda
podemos crescer em algumas capitais.

O governo federal anunciou que vai
distribuir suas verbas de publicida-
de baseado no share das emissoras,
mas admite que também usará
outros critérios. Como o sr. vê isso?
A distribuição das verbas pelo share é mais
justa que o que se praticava anteriormente,
mas os "outros" critérios são muito subje-
tivos. Toda discussão que passa por share é
bem-vinda, não tem outro jeito.

Década de 50
Em novembro de 1950, o empresário
Paulo Machado de Carvalho, sócio das
rádios Excelsior e Jovem Pan (na época
Panamericana), consegue a concessão
para uma emissora de TV. No dia 27 de
setembro de 1953, às 20h, a W Record
entra oficialmente no ar, como a terceira
emissora de televisão a surgir na capital
de São Paulo. Fundada por Machado de
Carvalho, o Canal 7 de São Paulo era
equipado com a tecnologia mais avança-
da para a época. Essa década foi marca-
da pelas produções ao vivo, baseadas no

improviso, pois ainda não havia videotei-
pe disponível. Na programação, destaque
para os musicais, esportes e telejornais.
A Record faz a primeira transmissão
externa de um evento esportivo ao vivo.

Década de 60
A emissora continua a registrar excelen-
tes índices de audiência, com diversos
programas e agrega à sua grade humo-
rísticos, programas de calouros e de
entrevistas, infantis. Porém, nessa déca-
da, a emissora sofre quatro incêndios. Em
julho de 1966, um incêndio destrói estú-
dios e a central técnica das instalações
no bairro do Aeroporto. Foram mais de
300 mil filmes e equipamentos destruí-
dos. No início de 1969, o edifício Grande



Avenida, onde estava instalada a torre de
transmissão do canal 7 pega fogo e deixa
a emissora fora do ar por algumas horas.
Em março desse mesmo ano, o Teatro
Record na rua da Consolação foi consu-
mido pelas chamas e em, em julho, o
novo teatro da Record, o mais bem equi-
pado da TV brasileira na época, foi des-
truído em outro incêndio.

Década de 70
A Record passa por uma grave crise
financeira no início dessa década, em
decorrência dos prejuízos com os incên-
dios e da concorrência com as emissoras
que surgiam no mercado. Passa a dar
ênfase também ao jornalismo. Em 19 de
fevereiro de 1972, ela exibe a primeira
transmissão oficial em cores, com ima-
gens geradas pela TV Difusora de Porto
Alegre. Em seguida, compra um grande
pacote de séries e filmes do exterior. Em
1977, Silvio Santos [então dono da TVS do
Rio de Janeiro) se associa à família
Machado de Carvalho. Há, porém, uma
outra versão: a compra teria ocorrido
alguns anos antes do divulgado oficial-
mente, com Silvio Santos comprando as
ações [50% do total da Record) que per-
tenciam a João Batista Amaral. Silvio teria
colocado o empresário Joaquim Cintra
Gordinho como testa-de-ferro. Isso por-
que Silvio Santos teria um contrato com a
Globo de exibição de seu programa e
uma cláusula impedia que fosse acionista
de alguma outra emissora de TV.

Década de 80
Momento de expansão, visando a cober-
tura total do Estado de São Paulo. Em
1980, ocorre a extinção da Rede Tupi. Um
ano depois, Silvio Santos ganha a conces-
são de algumas emissoras que perten-
ciam à Tupi, entre elas, o canal 4 de São
Paulo, e inaugura o SBT. Durante um
longo tempo, Record e SBT exibiam a

Mas não há o risco de se repetir a
situação que se vê no mercado, de
que a emissora que tem 50% da
audiência fica com 70% das verbas?
Em relação a isso, a resposta é tempo e
trabalho. Quando o produto é bom, não
falta anunciante.

A qualidade da TV aberta vem
sendo muito questionada, e a dis-
cussão se acentuou com o caso
recente envolvendo o "Domingo
Legal", do SBT (acusado de trans-
mitir uma entrevista forjada com
bandidos do PCC). Deve haver um
controle sobre a programação?

Há uma linha muito ténue entre regula-
mentação e censura, tem que ser muito
cuidadoso com isso. Um caso como o do
Gugu envolve a Justiça, então temos que
cuidar para não julgar antes. Agora, em se
confirmando que a entrevista foi montada,
e que ele tinha conhecimento disto, a pena-
lidade aplicada foi justa (N. da R.: a Justi-
ça tirou o programa do ar na semana
seguinte). Nós tomamos muito cuidado
com este tipo de coisa, não colocamos
nada no ar sem checar.

A violência e a baixaria são neces-
sárias para se obter urna boa
audiência?

Do Rio a SP via tela de galinheiro

Além de toda sua história artística, a
Record também passou nestes 50 anos
por todas as inovações técnicas da TV,
do preto e branco ao digital. Vale a pena
lembrar os tempos em que o pioneiris-
mo e a criatividade davam o tom.

O improviso tão característico do
início da televisão não se refere ape-
nas aos artistas e jornalistas que apa-
reciam na tela ainda em preto e bran-
co. Ele também era necessário para
aqueles que estavam nos bastidores,
por trás das câmeras. Um bom exem-
plo disso aconteceu na primeira trans-
missão ao vivo direto do Rio de Janei-
ro para São Paulo. Uma equipe técni-
ca teve de recorrer a muita criativida-
de, aliada ao conhecimento da física,
para levar até a capital paulista o sinal
da partida de futebol Brasil x Itália,
que acontecia em maio de 1956 no
Estádio do Maracanã.

Naquela época, o responsá-
vel técnico pelas transmissões
externas da TV Record, Reynal-
do Paim Bräscher, estava deci-
dido a romper o êxito da TV
Tupi de ter transmido um jogo
da Vila Belmiro, em Santos,
para São Paulo, ou seja, a levar
o sinal por uma distância de
cerca de 70 km. Ao conversar
com o fundador e então princi-
pal executivo do canal 7 de São

Paulo, Paulo Machado de Carvalho,
Bräscher obteve sinal verde. "Primeiro
fizemos uma transmissão de Campinas,
a 100 km de São Paulo, e no mesmo
mês partimos para o Rio", relembra
Bräscher, hoje com 76 anos.

De acordo com ele, inicialmente
era necessário encontrar os pontos
mais altos para a retransmissão do
sinal de TV. O técnico alugou um
avião e sobrevoou o trajeto, localizan-
do o Morro do Corcovado, próximo à
Ilhabela. O segundo passo foi viajar
com sua equipe, em duas "viaturas",
diz ele, até o local. Para chegar ao topo
do morro, tiveram que ir a pé acompa-
nhados de burros, que carregavam no
lombo toda a parafernália que precisa-
riam no cume.

Bräscher conta que antenas de
microondas foram instaladas no Morro

Reynaldo Bräscher
hoje (esq.J e
operando um VT nos
anos 6O (acima).



Um programa como o "Cidade Alerta" é
jornalismo policial, que cobra atitudes das
autoridades. A violência está aí, não é a
TV que inventa, o jornal mostra para a
população poder cobrar.

A auto-regulamentação seria uma
boa solução para evitar este tipo de
problema?
Sou favorável à ideia, mas não sei se o
caminho é através das emissoras. É mais
uma questão de bom senso. E o problema
não é só a violência. Há também questões
como o apelo sexual, você vê programas
mostrando fotos de revistas masculinas
no horário vespertino.

Silvio Lua entrevista banhista na
praia de Copacabana.

do Corcovado, mas era preciso ter refle-
tores de sinal para captação do sinal
VHF da TV Rio - canal 13. "Utilizamos
sarrafos e rolos de tela fina de galinhei-
ro", lembra o técnico. Esses refletores
foram encravados no morro e, depois
de utilizados, ali foram abandonados.
Outro sistema para captar e refietir o
sinal foi instalado no Morro do Itapeti,
em Mogi das Cruzes.

As imagens foram captadas com
antenas especiais de alto ganho para
recepção da TV Rio, que integrava as
Emissoras Unidas ao lado da TV
Record e das rádios Record e Panameri-
cana (hoje Jovem Pan). O sinal em
VHF foi demodulado e transferido para
o primeiro link (no Morro do Corcova-
do) de microondas RCA de 0,5 W de
potência alimentando uma antena
parabólica de 1,8 m de diâmetro, dire-

Como o sr. vê a discussão da proi-
bição da publicidade de bebidas
alcoólicas na TV?
A questão dos destilados já está bem defi-
nida, mas em relação à cerveja, o merca-
do (fabricantes) diz que a graduação
alcoólica é baixa, parecida até com
alguns sucos oferecidos no mercado.
Acho que bebida tem que ter uma moni-
toração sim, mas dos pais. A TV não
pode fazer apologia da bebida, mas tam-
bém não podem proibir a publicidade,
porque afinal a bebida é liberada. A
criança não vai ver a propaganda na TV,
mas vai ver o pai tomando. Então é algo
que a sociedade tem que olhar.

cionada ao segundo link (na Serra do
Itapeti). Ali, novamente demodulado, o
vídeo passou a alimentar o segundo
microondas RCA direcionado à Torre
da TV Record em São Paulo instalada a
Rua Frei Caneca (Maternidade de São
Paulo). Nos televisores em São Paulo,
viu-se o narrador esportivo Silvio Luiz
nas praias cariocas entrevistando
banhistas com um microfone volante
RCA valvulado, alimentado a bateria,
que pesava cerca de dois quilos. Depois,
a seleção brasileira não decepcionou e
venceu por dois a zero a equipe italiana
nessa que foi a primeira transmissão
interestadual de televisão no Brasil.

Durante uma semana a equipe téc-
nica da Record, formada ainda por
Geraldo Campos, José Alves Pereira,
Jacob de Abreu (já falecido), Severino
Verardo e Johnston Viana da Silva

mesma programação. A concorrência se
acirrava ainda mais com o SBT e a Ban-
deirantes. Em 1988, assume a terceira
geração da família Machado de Carvalho,
que junto com Silvio Santos (que nessa
época já era sócio majoritário) colocam a
emissora à venda. No final da década, o
bispo Edir Macedo, líder da Igreja Univer-
sal do Reino de Deus, compra a Record.

Década de 90

Equipe técnica na primeira trans-
missão de TV ao vivo de Campinas.

Em 1991, o foco da programação passa a
ser o jornalismo e a nova gestão começa
a formar uma rede nacional de emisso-
ras. Até 1993, já conta com emissoras
próprias no Rio de Janeiro, Brasília, Belo
Horizonte e Goiânia. Em 1995, a Record
compra o prédio e os equipamentos da
TV Jovem Pan de São Paulo, na Barra
Funda, e muda sua sede para lá. Nessa
década continua o processo de expansão
no Brasil e conquista várias afiliadas da
extinta Rede Manchete. A partir de 1996,
a Record passa a investir bastante em
profissionais, em programação (incluindo
filmes e séries) e em equipamentos. Em
1997, a potência do transmissor instalado
no topo do edifício Grande Avenida, na
Avenida Paulista, passa de 30 kW para 60
kW, e, no mesmo ano, ocorre a implanta-
ção do Núcleo de Teledramaturgia. Em
seguida, a emissora firma parceria com a
TVM Produções, para minisséries e nove-
las. Em outubro de 1998, a Record adqui-
re sua primeira unidade móvel totalmen-



te digital, composta por um caminhão
com quatro câmeras, um switcher e três
aparelhos de edição videotape com stop
motion. Além disso, há a troca da frota de
veículos, a informatização de todos os
departamentos da emissora, entre outros
investimentos. Entre 1999 e 2000, é
implantada uma cobertura jornalística
internacional com correspondentes.

Século 21
O processo de expansão se manteve e
hoje são 63 emissoras, entre próprias e
afiliadas, além de centenas de retrans-
missoras espalhadas pelo Brasil.

No início de 2003 foi inaugurado o novo
Centro Exibidor Digital, substituindo as
fitas para exibir comerciais por um
moderno sistema de automação de exi-
bição. Para a cobertura jornalística em
São Paulo, a Record conta com o Águia
Dourada l (helicóptero do tipo Esquilo),
equipado com quatro câmeras, sendo
duas internas e duas externas. Uma das
câmeras externas permite movimentos
de 360 graus, aproximando as imagens
em até 70 vezes, e a outra câmera está
instalada na traseira que facilita ima-
gens panorâmicas. Sob o helicóptero
está um transmissor de microondas
(para transmissões ao vivo) e um recep-
tor (para receber imagens das cinco
Motolinks que buscam notícias nas ruas
de São Paulo). Há ainda o Águia Doura-
da II (helicóptero Robson 44), um pouco
menor mas com as mesmas caracterís-
ticas do primeiro. Ainda para o departa-
mento de jornalismo, a emissora investiu
no início de 2003 mais de US$ 2,5
milhões em equipamentos para capta-
ção externa. São câmeras da nova tec-
nologia Digital IMX da Sony com unida-
des de gravação em disco óptico, o que
agrega qualidade e mais velocidade à
produção de matérias.

(atualmente diretor técnico da Jovem
Pan), entre outros, realizou quatro
transmissões do Rio: as entrevistas com
banhistas, a partida de futebol, o Gran-
de Prémio de Turfe direto do Jóquei
Clube e um show comemorativo pelo
feito a partir do estúdio do canal 13.

Inovações
Bräscher guarda outras grandes lem-
branças dos primórdios da televisão.
"Mesmo antes de existir o videoteipe
no País, a Record inovava mostrando
lances das partidas de futebol na hora."
Havia duas câmeras instantâneas Pola-
roid, cada uma atrás de um gol. Quan-
do necessário, a foto instantânea do
lance era colocada à frente da câmera
de TV (então valvulada), que sozinha
pesava perto de 35 kg, além do visor
(destacado) de cerca de 10 kg, com
lente de 50 mm (geral) até 1000 mm
(close) - "eram lentes fixas, pois não
existia ainda a famosa zoomar", afirma
ele. No intervalo do jogo, o telespecta-
dor podia ver os melhores lances. "Um
fotógrafo captava as imagens em filme
de 16 mm. Rapidamente, ele revelava
apenas no negativo. As imagens eram
projetadas (no negativo) em uma tela
na parede e uma câmera modificada
com a polaridade invertida colocava a
imagem no ar", relembra Bräscher.

A Record também transmitia a cor-
rida de São Silvestre pelas ruas de São
Paulo. Para isso, utilizava um ônibus
adaptado, com uma máquina de video-
teipe, mantendo uma câmera instalada
na frente e outra na traseira do veículo.

A chegada do VT preto e branco
facilitou o trabalho em vários aspectos.
Mas o transporte da máquina para as
externas exigia uma grande operação.
O aparato pesava aproximadamente l
ton., utilizava fitas de duas polegadas e

Câmera valvulada posicionada no
Jóquei Clube do Rio.

Um dos primeiros carros de externa,
em frente ao Jóquei Clube do KJ.

os carretéis tinham 16 polegadas de
diâmetro. "Para captar imagens nas
ruas, era necessário um caminhão só
para levar a máquina de VT", diverte-
se Bräscher, nascido em Lages (SC).

Da Aeronáutica para a TV
O catarinense se envolveu com eletrô-
nica quando começou sua carreira mili-
tar na Base Aérea de Florianópolis, em
1944. Queria ser piloto, mas foi parar
na Escola Técnica de Aviação em São
Paulo, formando-se em técnico de
manutenção eletrônica de aeronaves.
Fez estágio na Base Aérea de Santa
Cruz (RJ) e aperfeiçoou-se em rádio
navegação. Em 1947 deixou a Força
Aérea e passou a atuar na aviação civil.

A entrada no mercado televisivo foi
em 1952, ao ser contratado para a ins-
talação da Rádio e TV Paulista (canal
5), de São Paulo. Na Record entrou em
1954, e ali trabalhou durante 18 anos.
Em 1960, fez curso de videoteipe na
CBS, em Nova York (EUA). Depois da
Record, trabalhou no Objetivo, que foi
o primeiro colégio do País a ter circuito
fechado de TV a cores. Pelo Objetivo,
em 72, foi aprender sobre os equipa-
mentos de geração de imagem de TV
colorida no Japão. No ano seguinte, fez
estágio na International Video Corpo-
ration (IVC), em Utah (EUA), fabri-
cante de equipamentos de TV em
cores. Em 1976, Bräscher ajudou a
montar a Rádio FM Jovem Pan 2 e, em
78, participou da instalação do novo
transmissor da Jovem Pan l, da marca
Harris com 50 mil W de potência.

Hoje aposentado, continua prestan-
do serviços de manutenção em equipa-
mentos eletrônicos para a Universida-
de Paulista, do Grupo Objetivo.


