




Lula e Macedo inauguram
a Record News: o

presidente quase não foi

Não é assim com Edir Mace-
do. Ele é um homem muito
mais ambicioso do que o do-
no do Baú da Felicidade —• e
a Record tem um papel cen-
tral na realização de suas am-
bições. Ao mesmo tempo, a
Igreja Universal oferece à
Record recursos para prospe-
rar: 300 milhões de reais por
ano, por meio da compra de
horários na programação. Es-
se-dinheiro, proveniente do
dízimo pago espontaneamen-
te pelos fiéis da igreja, eqüi-
vale a um terço de tudo o que
a emissora arrecada no mer-
cado publicitário. Trata-se de uma van-
tagem competitiva que nenhuma outra
emissora desfruta.

Dizer que a Record só avança por
causa do dinheiro da Universal é enxer-
gar apenas uma parte do fenômeno. Sua
arrancada deveu-se a uma mudança de
filosofia ocorrida em 2004. A emissora
já passara por duas fases. Da compra
por Edir Macedo, em 1989, até o triste
episódio do ''chute na santa", o televan-
gelismo dominou a programação. Na
fase seguinte, a Record assumiu um
perfil popularesco, em que o sensacio-
nalismo do Cidade Alerta e do Progra-
ma do Ratinho era a grande atração. A
guinada que agora começa a dar frutos
foi desfechada há três anos. Por suges-
tão do então recém-contratado diretor
comercial Walter Zagari. a rede optou
por fazer uma operação muito comum
nas televisões de todo o mundo. Deci-
diu-se "clonar" a programação da Glo-
bo e ter o famoso "padrão de qualida-
de" da emissora do Jardim Botânico
como a meta a ser atingida.

A Record adotou um conceito de
programação semelhante ao da concor-
rente. Investiu pesado na criação de um
telejornal com o objetivo de emular o
Jornal Nacional. A emissora do bispo
despejou 300 milhões de reais na cria-
ção de uma indústria de novelas pró-
pria. Estava armado o bote. Antes que
ele produzisse efeitos sensíveis no ibo-
pe, a Globo percebeu que havia uma
ameaça nova no ar, algo que oferecia
muito mais perigo do que o simpático
mas pouco inventivo e acomodado
SBT. Em três anos, a Record tirou ses-

senta jornalistas da Globo. Na área de
teledramaturgia, a ousadia foi sinaliza-
da pela compra dos antigos estúdios do
humorista Renato Aragão, no Rio de
Janeiro. A Record pagou 15 milhões
de reais pelas instalações.

O RecNov, nome do complexo,
simboliza essa fase exuberante da
Record. Quando foi comprado, ele
contava apenas com três galpões mo- '
destos. Hoje tem oito que, em tecno-
logia, pouco ficam a dever aos da
Globo. O plano é dobrar esse número
nos próximos anos. Os recursos técni-
cos de iluminação e de efeitos espe-
ciais de última geração logo começa-
ram a aparecer na tela da Record. A
atual novela das 10 da emissora, Cami-
nhos do Coração, é onde isso aparece
de forma mais clara. As cenas de ação
e as crianças com superpoderes da tra-
ma são bastante convincentes. A Re-
cord inflacionou o mercado de técni-
cos e operadores de câmera. Muitos
deles receberam ofertas salariais três
vezes superiores ao que ganhavam na
Globo. Atores, atrizes e diretores glo-
bais passaram a ser assediados com
propostas financeiras tentadoras e a
promessa de manutenção do padrão
estético 'a que foram acostumados na
emissora dos Marinho.

O acirramento da competição na
televisão apenas raramente leva a
melhorias na qualidade da progra-
mação. A atual investida da Record
parece ser um desses raros casos.
A emissora se propõe igualar e até
superar, como dizem seus mais
animados executivos, o padrão





Globo de qualidade. Não só nas nove-
las. A mesma filosofia deve inspirar a
área de variedades com aposta em pro-
gramas populares, mas que não apelem
para o grotesco. O objetivo é atrair um
público qualificado, com poder de
compra e que justifique cobrar caro pe-
los comerciais. O programa matinal
Hoje em Dia mistura jornalismo e en-
tretenimento e pode ser tomado como
um exemplo dessa tentativa da Record.
Decalcado de um formato da rede ame-
ricana ABC, Good Morning America, o
programa tem conseguido juntar diante
da tela um percentual de espectadores
das classes A e B bastante expressivo
para o horário. Nele se projetou a mo-
delo Ana Hickmann, que tem batido em
audiência os programas das loiras Ana
Maria Braga e Xuxa — razão pela qual
a Globo já estuda formas de revigorar o
horário. Decidida a se profissionalizar,
a Record não mexe uma palha atual-
mente sem fazer pesquisas de opinião.
O Hoje em Dia foi feito sob medida pa-
ra atender a um público adulto, em um
horário em que Globo e SBT oferecem
apenas opções para a criançada.

Faz parte do marketing da emissora
emergente mostrar-se independente da
Igreja Universal. O vínculo da Record
com a Universal, no entanto, é indelé-
vel não apenas na origem e na coinci-
dência de nomes com poder em ambas
as instituições. Os cargos-chave são
ocupados por bispos da Universal ou
"obreiros", como são chamados os fun-
cionários menos graduados. Um bispo
cuida da tecnologia e outro coordena as.-
vendas internacionais de novelas. Ofer-



POR QUE ESSA OPERAÇÃO
É BOA PARA EDIR MACEDO

tam-se bolsas de estudo a
funcionários ligados à
igreja, para que estudem
administração ou jornalis-
mo e assim se credenciem
a postos atualmente ocu-
pados por leigos. A maio-
ria dos seguranças e faxi-
neiros também é da Uni-
versal. No topo dessa es-
trutura está um homem de
confiança de Edir Mace-
do: o bispo Honorilton
Gonçalves (leia abaixo a

entrevista com ele).
O lado menos visível da guerra en-

tre Record e Globo aflorou há dez dias.
com o fogo cruzado deflagrado duran-
te o lançamento da Record News. Nos
últimos seis meses, o presidente Lula
foi informado pelo ministro das Comu-
nicações, Hélio Costa, sobre o anda-
mento das negociações para a instala-
ção do canal. Costa ficou em meio a
duas demandas. De um lado. a Globo o
fazia saber que a abertura da emissora
feriria certos aspectos da legislação,
em especial a proibição de que um
mesmo grupo tenha dois canais abertos
na mesma cidade — no caso, São Pau-
lo. De outro, políticos ligados à Uni-
versal, como o senador Marcelo Crivei-
la e o vice-presidente José Alencar, as-
sediavam Costa com a informação de
que existe uma saída jurídica para o
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