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Meio & Mensagem — Como você classifica a atuação de Ri-
beirão do Tempo diante da concorrência no horário em que 
é exibida (às 22:15 horas)? 
Marcílio Moraes — Diferentemente de outros momentos, 
o horário das dez hoje é muito disputado, a começar pela 
principal novela da Globo, que não é mais exibida no 
horário das oito e, sim, às nove e se prolonga para depois 
das dez da noite adentro. Além disso, no horário têm sido 
reexibidas novelas antigas de sucesso em outros canais 
e são apresentados também programas policiais de forte 
apelo popular. Há os humorísticos, que são muito bons. 
Felizmente, minha novela Ribeirão do Tempo conseguiu 
se impor sobre a concorrência e solidificar sua posição (A 
produção foi a primeira que ganhou da emissora uma 
cidade cenográfica, que resultou em investimentos de 
R$ 4 milhões). Como a novela está no meio do caminho, 
a tendência é crescer bastante até o final. 

M&M — E a resposta do público? Como você avalia?
Moraes — Ribeirão do Tempo tem a aparência de contar 
uma história muito simples. Mas não é bem assim. Eu 
trabalho com o humor, a sátira e, principalmente, a ironia 
-  ingredientes sempre perigosos em obras como a novela, de 
forte tradição melodramática. Então, eu já imaginava que a 
resposta do público não seria imediata. Levaria algum tempo 
para acontecer e aconteceu. Mas agora estamos chegando 
lá. Eu tenho tido uma aceitação crescente dos espectadores, 
uma ótima avaliação e a possibilidade de ir muito além até 
o final da trama.

M&M — E a concorrência Globo X Record, de que forma você vê? 
Moraes — O surgimento da Record como um verdadeiro 
concorrente no mercado da televisão aberta brasileira, a meu 
ver, foi o fato mais importante ocorrido no setor na última 
década. Até então a Globo era absoluta, com 70% ou mais da 
audiência e do mercado publicitário, o que não era bom nem 
para o público, nem para a classe artística, anunciantes e a 
própria Globo. Sem concorrência, a qualidade tende a cair, 
não há experimentação, não há renovação de valores.

M&M — Então, com a chegada da Record o mercado se tornou 
mais competitivo?
Moraes — Quando eu saí da Globo, em 2002, não havia alter-
nativa para um autor de novelas. Eu pulei fora de todos os 
empreendimentos para os quais fui chamado, porque o nível 
de amadorismo era inaceitável. Só no final de 2004, quando 
a Record resolveu investir com seriedade e profissionalismo 
em dramaturgia, surgiu uma opção. Fui para lá no início de 
2005. Já escrevi três novelas e um seriado neste tempo. O 
mercado de trabalho se abriu. Centenas de artistas e técnicos 
foram contratados. Criou-se efetivamente um ambiente de 
competição e todo mundo ganhou. Eu pude escrever novelas 
que jamais faria na Globo. E, com isso, influenciei a própria 
Globo, conforme a imprensa e o público constataram. O 
monopólio tende à aridez. A concorrência é sempre fértil.

M&M — O que você acha do merchandising em novelas? Deve 
haver um limite ou algo que esteja em linha com o persona-
gem ou com a trama?
Moraes — Em princípio, eu acho o merchandising ótimo, 
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porque significa mais dinheiro para a empresa, para o 
autor, para os atores. Mas, do ponto de vista artístico, o 
merchandising é um enorme desafio. Porque você tem de 
inserir no universo ficcional um elemento que o extrapo-
la. E, pior, que só tem sentido se extrapolar e for perce-
bido como não ficcional. Esse jogo de códigos diferentes, 
do prosaico dentro da ficção, é extremamente difícil de 
ser feito com naturalidade. Normalmente não é. 

M&M — Mas por que não acontece com naturalidade?
Moraes — Seja porque o tempo é pouco para se criar uma cena 
convincente, seja porque os anunciantes não aceitam ideias 
mais ousadas, temendo que afinal o produto que querem 
vender fique em segundo plano diante da ficção ou que sua 
imagem fique prejudicada de alguma forma. Então, estamos 
sempre nessa tensão entre a necessidade de vender e de 
parecer que não está vendendo. É instigante. 

M&M — Com relação à publicidade brasileira, como você avalia a 
atuação e qualidade desse mercado e das peças produzidas? 
Moraes — O que posso perceber, embora seja leigo no as-
sunto, é que a publicidade brasileira é uma das melhores 
do mundo. Quando viajo para outros países ou pelo que leio 
e assisto, não vejo nada de superior, no máximo, do mesmo  
patamar. Eu gosto de ver ou ler a maior parte dos nossos 
anúncios, me divirto com eles, me instigam, me envolvem. E 
olha que eu sou um péssimo consumidor!  Mas aprecio tudo 
pela qualidade da apresentação, sem me importar muito com 
o produto  propriamente dito.

M&M — Além do seu trabalho na Record, você preside a 
Associação de Roteiristas. O que está sendo desenvolvido 
nesse momento? Quais são os pleitos?
Moraes — O que há de mais importante na Associação 
dos Roteiristas  hoje não são os pleitos, mas a própria 
existência da entidade. Isso porque se trata de uma ca-

tegoria muito dispersa,  muito desorganizada e que por 
isso mesmo, em alguns casos, se submete a condições 
de trabalho abaixo do valor de seus profissionais. Nada 
acontece no audiovisual que não parta de um texto escri-
to. Mas o profissional que escreve esse texto nem sempre 
recebe o reconhecimento que merece. A Associação dos 
Roteiristas existe para que isto não aconteça, existe para 
assegurar a dignidade do texto escrito. 
 
M&M — Com relação à classificação indicativa para as nove-
las, qual é o seu posicionamento?
Moraes — Acho que a classificação indicativa pode existir. 
Mas a questão é quem a estabelece. Certamente não deve 
ser o governo. Por princípio, eu defendo que o autor da 
novela sabe o que é adequado ao seu público, inclusive 
porque está sempre jogando sua carreira nessa relação. Se 
ele erra, o público  sinaliza ou o bota para correr. As em-
presas exibidoras reconhecem essa autoridade do autor, 
tanto que, em geral, não se intrometem. O que significa 
que, na equação autor x público x empresa exibidora, 
não há lugar para o Estado. Em termos de horários das 
novelas, nós temos uma tradição de décadas que estabe-
lece naturalmente parâmetros de ajustamento para as 
faixas etárias do público. Não carecemos de manuais de 
classificação e coisas parecidas. 

M&M — Já tem projetos para depois do término da novela? 
Moraes — Estou no meio de uma novela, o que equivale mais 
ou menos a estar atravessando um mar revolto. É difícil 
pensar em um próximo projeto nesta circunstância. Mas,  
mesmo assim, eu tenho pensado em dois. Um  deles é o 
filme baseado no seriado A Lei e o Crime. O roteiro já está 
no segundo tratamento e deve ser filmado no ano que vem. 
O outro projeto é  um novo seriado policial. Só que ainda 
é cedo para falar nele, por razões empresariais. Mas será 
também para o ano que vem e  já está bem encaminhado. 
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Marcílio Moraes: “Eu acho o merchandising ótimo, porque significa mais dinheiro para 
a empresa, autor, atores. Mas, do ponto de vista artístico, é um enorme desafio”.
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