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Na carona do sucesso 
estrondoso do longa-me-
tragem Tropa de Elite, a 
Medialand estréia na TV 
Globo com a produção 
de um reality show da 
polícia brasileira, em 
horário nobre, na TV 
aberta. Com 13 episó-
dios de meia hora de 
duração, a série Força 
Tarefa traz cenas de im-
pacto, em um programa 
híbrido de jornalismo e 
entretenimento. 

Uma das 26 histórias 
da temporada de estréia 
mostra uma ação de po-
liciais na favela Buraco 
Quente (zona sul de São 
Paulo). Há ainda o traba-
lho de tiras em jogo de futebol no 
Morumbi (São Paulo x Vasco) e 
do contingente de 900 policiais na 
Parada Gay 2008, além de cenas 
com peritos da polícia explicando 
como funciona o trabalho nos 
locais de crimes e ocorrências. O 
Grupo de Operações Especiais 
(GOE) e o Grupo de Radiopa-
trulha Aérea (GRPA) também 

Ganhar almas através da pre-
gação do evangelho na televisão. 
Embasada nessa filosofia — de-
fendida pelo diretor geral de 
conteúdo do canal, pastor Ronal-
do Didini —, a Rede 21 coloca no 
ar, a partir do dia 15, a nova face 
de sua grade de programação, 
da qual 22 horas são dedicadas 
exclusivamente à Igreja Mundial 
do Poder de Deus.

Resultado de um acordo 
(cujos valores são mantidos sob 
sigilo) com duração de cinco 
anos estabelecido com o Grupo 
Bandeirantes, a empreitada mi-
diática do grupo religioso surge 
como um marco no cenário da 
mídia nacional, ao levar tamanha 
quantidade de horas de con-
teúdo religioso tanto ao canal 
de sinal aberto (UHF) como às 
parabólicas. 

O espaço da Rede 21, entre-
tanto, não é território desco-
nhecido para a Igreja Mundial. 
A ordem religiosa já possuía 

 

Medialand cria reality  
semanal para a Rede Globo
Série de 13 episódios traz cotidiano de tropas especiais com acompanhamento de ações in loco
Sandra Silva

são temas de episódios. Há ainda 
histórias do Corpo de Bombeiros 
e das operações do Resgate.

Diferentemente do seriado 
Linha Direta (produção da TV 
Globo centralizada em histórias 
de crimes) e dos jornais populares 
da TV, em Força Tarefa a câmera 
está focada nos policiais. São eles 
os personagens do reality. “A 

percepção de insegurança na po-
pulação brasileira é muito grande. 
Queremos mudar a imagem da 
polícia no País. Alguns índices de 
violência são preocupantes, como 
no Rio de Janeiro, mas a percep-
ção da violência pela população é 
diferente da realidade”, afirma a 
sócia e diretora de produção da 
Medialand, Carla Albuquerque. 

“Nos Estados Unidos, 
programas como esse 
reality show mudaram a 
percepção a respeito da 
polícia, reduzindo a des-
confiança em até 30% no 
Estado do Arizona”, diz a 
diretora, que já trabalhou 
nos canais Turner Broad-
casting System, Viacom e 
TV Globo. “Existe a boa e 
a má polícia. O Força Ta-
refa vai mostrar a polícia 
que funciona e trabalha 
com inteligência.”

Sem estereótipos
O diretor do progra-

ma, Dácio Nitrini, afirma 
que Força Tarefa não 
traz nenhum estereótipo 

do policial brasileiro. Nem moci-
nho, nem ladrão. “O Força Tarefa 
não é um programa policialesco 
nem escrachado. Não explora o 
sangue na tela da TV também. 
Nós não nos confundimos com 
policiais. Somos profissionais de 
jornalismo”, destaca o diretor, 
que acumula mais de 35 anos 
de experiência em jornais de 

uma parceria com o Grupo 
Bandeirantes quando o canal 
ainda era comercializado com 
a emissora Play TV, do grupo 
Gamecorp. Essa associação 
concedia à Igreja sete horas na 
programação das madrugadas 
do canal e vigorou até o início 
do mês de julho, quando a Band 
rompeu o contrato de dois anos 
com a Play TV.

Depois de reuniões entre a 
diretoria da emissora paulista e 
o presidente da Igreja, o apóstolo 
Valdemiro Santiago, o acordo 
foi firmado e a programação 
religiosa passou a ser exibida no 
canal desde 10 de julho. Mas é a 
partir de meados de setembro, 
entretanto, que o conteúdo será 
trabalhado com mais afinco. 

Por trás desse trabalho está 
a equipe coordenada pelo bis-
po Ronaldo Didini, que possui 
uma grande bagagem televisi-
va, tendo ancorado o 25a Hora 
— programa religioso de debates 

que abordava variados temas 
— quando ainda era membro 
da Igreja Universal do Reino de 
Deus, de Edir Macedo. 

Entre as novas atrações do ca-
nal estão os programas de debates 
Hora, Brasil! e Pra Frente, Brasil! 
(ambos ancorados por Didini), o 
programa de mensagens religio-
sas Pescando com o Apóstolo, 
apresentado por Santiago, além 
de clipes de música gospel. Para 
a veiculação dessas atrações, a 
diretoria do canal conta com o 
apoio da produtora NDC.

Fé, números e cifras
A compra de um espaço 

tão extenso na mídia televisiva 
condiz com a fase de expansão 
da ordem religiosa, que, com 11 
anos de existência, dispõe de 
mais de 500 templos em territó-
rio brasileiro e chega a receber, 
nas grandes capitais, mais de 20 
mil pessoas por culto. 

Apesar do cunho religioso, o 

canal não fecha as portas para 
a entrada de cifras comerciais. 
“Como se trata de uma mídia 
segmentada, um anúncio ali tem 
um apelo muito forte. Atualmen-
te, cerca de 30% da população 
brasileira é evangélica, e essas 
pessoas pertencem a várias clas-
ses sociais e são consumidores 
como quaisquer outros”, aponta 
o bispo. Ele estima que dentro de 
três meses os números do Ibope 

já poderão demonstrar uma re-
posta do público evangélico em 
relação à programação da rede.

Como a presença da Igreja 
Mundial também é forte em 
outros países, Didini revela que 
planeja levar o sinal, via para-
bólica, para a África (Angola e 
Moçambique). Se os planos de-
rem certo, a Igreja Mundial deve 
chegar às telinhas do outro lado 
do Atlântico em três meses.

Igreja Mundial assume grade da Rede 21
Bárbara Sacchitiello

grande circulação e TVs.
A equipe da Medialand en-

volvida na produção do reality é 
de 40 pessoas. A TV Globo tra-
balhou diretamente no projeto, 
com efeitos gráficos em mais de 
1,2 mil horas de gravação em alta 
definição (HD) em um período 
de quatro meses de filmagens. 
A trilha sonora é da produtora 
Ultrassom.

Informações numéricas como 
as do contingente de policiais do 
Estado de São Paulo (133 mil), de 
bombeiros (9,2 mil profissionais) 
ou dos habitantes do Estado (41 
milhões) que figuram na tela 
dão ritmo dinâmico ao reality, 
ambientado em ações de longa 
duração da polícia de elite da 
capital paulista. O programa tem 
estréia prevista para este mês, em 
horário nobre, na mesma grade 
de horário da programação do 
Profissão Repórter, com o jor-
nalista Caco Barcellos. “As TVs 
norte-americanas têm, no horário 
nobre, uma hora e meia de ficção 
e quatro horas de jornalismo e re-
ality shows. A tendência no Brasil 
é a mesma”, afirma Carla.

A diretora de produção da Medialand, Carla Albuquerque, o diretor do programa, Dácio Nitrini, e a produtora 
executiva Selma: reality shows mudam percepção da polícia

O pastor Ronaldo Didini tem sob sua direção geral as 22 horas diárias de programação no canal
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