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Os esforços da Rede Record 
de Televisão para incrementar a 
sua teledramaturgia ganharam 
mais um importante capítulo. 
Na semana passada, a emissora 
oficializou acordo de cinco anos 
com o grupo mexicano Televisa 
para a co-produção de novelas, 
inicialmente, e depois prova-
velmente de outras atrações. O 
primeiro texto a ser adaptado 
para uma versão brasileira será o 
do folhetim adolescente Rebelde, 
e contará com investimentos de 
US$ 10 milhões por parte da Re-
cord. As gravações têm previsão 
de começar até março do ano que 
vem. No México, a Televisa tam-
bém já está em fase de pré-produ-
ção da novela Escrava Isaura.

Segundo o presidente da 
Record, Alexandre Raposo, o 
acordo é um caminho de duas 
mãos e deve dar nova dimen-
são à projeção internacional da 
emissora. “Hoje, exportamos 
nossas novelas para 30 países. 
Queremos chegar a mais de cem 
em breve”, afirmou. Isso ocorre-
ria com a exportação dos textos 
da emissora para o México e, a 
partir de lá, com intermédio da 
Televisa, para outros pontos do 
mundo. Aqui no Brasil, os títulos 
Beth, a Feia e Las Tontas No Van 
Al Cielo também estão na lista 
dos que devem ser exibidos. 
Para tanto, a Record abrirá um 
terceiro horário para as novelas, 
às 19h. Os demais continuam a 
exibir as produções nacionais.

Rebelde seguirá o roteiro 
original, mas focará a realidade 
brasileira. Caso as pesquisas indi-
quem necessidade de mudanças 
de rota, elas poderão ser feitas. 
“Não estamos engessados”, frisou 
Raposo. O presidente da emisso-
ra não revelou se tem autonomia 
para retirar a novela do ar caso 
ela não dê certo, mas descartou 
essa hipótese. “Rebelde será um 
grande sucesso. Hoje nossa mé-
dia diária de audiência no horário 
é de 8 pontos no Ibope e nosso 
objetivo é chegar a dois dígitos.”

Na parte de infra-estrutura, 
a Record anunciou a construção 
de mais quatro estúdios, além dos 
centros administrativo e de entre-
tenimento no complexo Recnov. O 
espaço de 200 mil metros quadra-
dos no bairro de Vargem Grande, 
zona oeste do Rio de Janeiro, já 
conta com oito estúdios.

Flexibilidade
Maior produtora de novelas do 

mundo — e grande rival da Rede 
Globo no mercado global —, a 
Televisa mantinha acordo com o 

Record e Televisa selam acordo
Parceria ampliará projeção internacional da emissora brasileira
Paula Ganem

SBT desde 2000. A parceria foi 
rompida no primeiro semestre 
pela emissora de Silvio Santos, 
para lançar a novela Revelação, de 
Íris Abravanel, esposa do empre-
sário. O acordo com o SBT teria 
pouca flexibilidade para mexer 
nos textos mexicanos e até para 
permitir novelas produzidas com 

textos brasileiros. “A principal 
diferença é que, neste acordo 
com a Record, vamos colocar uma 
quantidade de dinheiro importan-
te para a produção da telenovela. 
A Televisa também será parte do 
negócio da venda de publicidade 
no horário das 19h”, revelou o 
vice-presidente corporativo, Jose 
Antonio “Pepe” Bastón.

Recentemente a rede lançou 
sua primeira novela gravada na 
China. “É um país importante, 
no qual focamos em 2008, assim 
como a França, onde já estamos 
produzindo. A Espanha também é 
um país em que trabalhamos muito 
neste ano”, contou Bastón. Para 
2009, a intenção é mirar na Rússia, 
na Índia, na Coréia e no Japão.Raposo, da Record, e Bastón, da Televisa, unem forças e acirram concorrência à TV Globo
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