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O Brasil vê novelas 
O gênero mais popular da TV brasileira ganha novo fôlego, recupera a audiência 
e se mantém imbatível entre telespectadores e anunciantes 

Por SANDRA REGINA DA SILVA 
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Novela é o gênero mais assistido na TV 
em 2011, segundo análise do Ibope 

(veja os percentuais de audiência medidos 
pelo instituto nos quadros). É bem verdade 
que, apesar da liderança, o quadro não se 
compara ao que elas já representaram no 
passado — na década de 1990, as novelas 
das 20h da Globo, por exemplo, atingiam 
sem dificuldades 60 pontos de audiência. 
E é da Globo o recorde: comenta-se que 
o último capítulo de Selva de Pedra, em 
1972, obteve 100 pontos, façanha repeti-
da pelo capítulo 143 de Roque Santeiro, 
exibida em 1985/86 (o último capítulo 
obteve 90 pontos de média). 

Quase todas as emissoras já produzi-
ram telenovelas, mas hoje apenas Globo, 
Record e SBT mantêm investimentos no 
gênero de teledramaturgia, que exigem 

aportes financeiros gigantescos. Segun-
do a Central Globo de Comunicação (CG-
Com), cada capítulo de novela na emis-
sora custa R$ 450 mil, em média. Consi-
derando que as tramas costumam ter en-
tre 180 e 200 capítulos, o montante vai de 
R$ 81 milhões a R$ 90 milhões. 

Novas novelas da TV aberta brasileira 
irão ao ar no primeiro semestre de 2012. 
A Rede Globo prevê, até março, a estreia 
da próxima trama das 18h, de Elizabeth 
Jhin, com direção de núcleo de Rogério 
Gomes. A sucessora de A Vida da Gente, 
atualmente no ar, vai abordar a espiritua-
lidade, com gravações na Ilha de Marajó 
(PA) e em Minas Gerais. No mesmo pe-
ríodo, deve ir ao ar a próxima novela das 
21h, de João Emanuel Carneiro, com di-
reção de núcleo de Ricardo Waddington. 

Esta promete uma trama que se passará 
nos subúrbios do Rio de Janeiro e subs-
titui Fina Estampa. A emissora ainda não 
divulgou os nomes das novas produções. 

A Globo demonstra estar satisfeita com 
o desempenho das novelas, recorrendo à 
audiência média entre janeiro e outubro 
de 2011 no horário nobre (das 18h às 24h), 
faixa em que está concentrada a exibição 
dessas produções, que foi de 28 pontos, 
com 53% de participação na audiência, 
no Painel Nacional de Televisão (PNT). 
O destaque no momento é Fina Estam-
pa, com média desde sua estreia em 40 
pontos e 65% de participação. 

Já o SBT decidiu acabar com teledra-
maturgia na faixa das 22h assim que Amor 
e Revolução chegar ao fim, em janeiro. A 
partir de 16 de janeiro passa a apostar no 
horário das 20h30, ao estrear Corações Fe-
ridos, com texto de íris Abravanel e dire-
ção de Del Rangel. A história é uma adap-
tação da mexicana La Mentira, de Caridad 
Bravo Adams. Até início de novembro, o 
plano era lançar primeiro Carrossel, que 
está em fase de produção, mas sem gran-
des justificativas o SBT resolveu tirar da 
gaveta e dar prioridade a Corações Feri-
dos, que foi gravada em 2010. 

Ao começar a ser exibida, Corações Fe-
ridos irá promover um fato inédito na te-
ledramaturgia brasileira: dois atores po-
derão ser vistos em produções inéditas 
de dois canais distintos ao mesmo tem-
po. Cynthia Falabella e Victor Pecoraro es-
tão no elenco da próxima novela do SBT 
e também no de Aquele Beijo, atualmen-
te ocupando a faixa das 19h da Globo. 

Os dois participaram das gravações de 
Corações Feridos no ano passado e, de-
pois, foram para a Globo. A emissora sem-
pre faz contratos com cláusula de exclu-
sividade em relação aos direitos de ima-
gem por algum tempo, ou seja, essa histó-
ria ainda pode ter novos desdobramentos. 
Na trama do SBT, Cynthia interpreta a vilã 
Aline Almeida Varela — a atriz também é 
vilã em Aquele Beijo. Ela faz par românti-
co com Paulo Zulu, que vive o "mocinho" 
Rodrigo Sotelli, que administra sua pró-
pria fazenda de café e comemora sua pri-
meira colheita, mas sofre um acidente. 
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A Record não informa sobre suas pró-
ximas produções. Há especulações de que 
a atual Vidas em Jogo, às 22hl5, será exi-
bida até meados do primeiro semestre de 
2012. A sucessora deverá ser uma história 
de Lauro César Muniz, cujo título provi-
sório é Navegantes. Muniz poderá dividir 
a autoria com Renato Modesto, com pro-
vável direção de Ignácio Coqueiro. Com 
a trama principal focada no tema troca 
de identidade, a novela deverá ter os ca-
pítulos iniciais ambientados em um cru-
zeiro marítimo, no qual um personagem 
central desaparecerá misteriosamente. 

A rede CNT, que está exibindo Dona 
Bárbara às 21h (produção de 2008 da co-
lombiana Telemundo com a norte-ame-
ricana Sony Pictures), já tem planos para 
o horário quando a novela terminar. Ela 
deverá ser substituída em janeiro por El 
Sexo Débil, que está em exibição na Ca-
dena 3, do México. A produção trata sobre 
quebra de tabus relativos ao machismo, 
com muitas cenas picantes, mostrando os 
homens como o verdadeiro "sexo frágil" 

Bandeirantes e RedeTV informam que 
não têm planos de produzir novelas. En-
tretanto, não descartam as apostas em 
dramaturgia, via seriados e minisséries. A 
RedeTV não confirma as notícias de que 
pretenderia exibir novelas estrangeiras. 
Fontes do mercado indicam que a emis-
sora estaria negociando aquisições com 
a portuguesa TVI e com a mexicana Te-
levisa, visando inicialmente Morangos 
com Açúcar, exibida em 2003 pela TVI. 

No formato minissérie, a RedeTV tem 
planos de produzir uma com locações em 
Fernando de Noronha, com título pro-
vável de Noronha. Esse seria o primeiro 
passo para a estruturação de um núcleo 
de dramaturgia. A emissora já investiu 

em seriados, quando fez em 2007 a ver-
são nacional de Desperate Housewives 
(Donas de Casa Desesperadas), em par-
ceria com a Disney, que ficou só na pri-
meira temporada. 

A Band está exibindo a série infantoju-
venil Julie e os Fantasmas, realizada pela 
emissora e pela produtora Mixer, em par-
ceria com a Nickelodeon. Mais recente-
mente, a emissora do Morumbi fechou 
acordo com Sony e Floresta Produções 
para fazer versões nacionais de séries nor-
te-americanas, como The Nanny, sobre 
uma babá atrapalhada que cuida dos três 
filhos de um milionário; e Dawson's Cre-
ek, para o público jovem. Tentativas an-
teriores de produzir localmente versões 
de séries norte-americanas não foram 
bem-sucedidas. 

Remakes 
Globo, SBT e Record também preten-

dem manter seus investimentos em re-
makes. Recontar uma trama faz parte da 
história da literatura universal e adaptá-la 
aos novos tempos é característica da in-
dústria do audiovisual — e, consequente-
mente, da teledramaturgia mundial. Con-
siderando o remake um recurso artístico, a 
Globo investe por acreditar que toda boa 
história pode receber inúmeras leituras. 

A última investida nesse formato foi O 
Astro (que terminou em 28 de outubro), 
exibida no horário das 23h, com audiência 
média, em São Paulo, de 19 pontos e 39% 
de participação. Ao comparar com o mes-
mo período de 2010, O Astro elevou em 
14% a audiência média do horário. Todos 
os remakes já feitos pela Globo e exibidos 
em diferentes horários apresentaram re-
sultados positivos, segundo a CGCom. 

O Astro foi um projeto especial para ho-

menagear os 60 anos da teledramaturgia 
brasileira, completados em 2011, com tex-
to da saudosa Janete Clair. O horário de-
ve receber outros projetos especiais, com 
periodicidade, duração e formato varia-
dos. A expectativa para 2012 é a exibição 
de Gabriela, remake baseado na obra de 
Jorge Amado, com texto de Walcyr Carras-
co e direção de núcleo de Roberto Talma. 

SBT e Record apostam suas fichas em 
histórias de origem latina para o públi-
co infantojuvenil. No SBT, o remake de 
Carrossel está em fase de produção e de-
ve ir ao ar no primeiro semestre de 2012, 
em horário ainda a ser definido. A versão 
brasileira da mexicana Carrusel repetiria 
a dobradinha íris Abravanel/Del Rangel 
de Corações Feridos, respectivamente no 
texto e na direção, mas este último foi de-
mitido às vésperas do início das gravações. 

A justificativa do SBT para a medida 
seria a reestruturação na área de teledra-
maturgia, mas comentários de bastidores 
indicam que o diretor não queria a atriz 
Lívia Andrade vivendo a professora He-
lena. Às pressas, Reynaldo Boury (diretor 
de Amor e Revolução) assumiu a nove-
la infantil. Antes de todo o burburinho, a 
seleção para o elenco mirim contou com 
aproximadamente sete mil crianças ins-
critas, das quais 16 foram escolhidas, além 
de ter Maisa Silva, como Valéria, namora-
dinha de Davi, que será interpretado por 
Guilherme Seta. 

Rebeldes que está na grade da Record 
às 19h30, é produzida pela emissora bra-
sileira e pela Televisa. Escrita por Mar-
gareth Boury e dirigida por Ivan Zettel, 
é inspirada na mexicana homônima, es-
crita por Pedro Damián, que, por sua vez, 
havia sido inspirada na argentina Rebel-
de Way, de Cris Morena. Ainda não há 

definições quanto ao fim da trama, mas 
a emissora deverá seguir a mesma linha 
para a substituta: uma produção para o 
público jovem, provavelmente novo re-
make de algum título mexicano. Fontes 
indicam que Gustavo Reiz, autor de San-
são e Dalila, será o responsável pela no-
va adaptação. Procurada, a Record não se 
manifestou sobre suas novelas. 

A estratégia de reprisar títulos tam-
bém tem bons retornos, de acordo com 
as emissoras. A Globo não abre mão de 
sua faixa vespertina Vale a Pena Ver de 
Novo, lançada em 1980, com Dona Xepa 
(obra de Gilberto Braga, de 1977). Desde 
então, oferece ao público a oportunidade 
de rever novelas preferidas de sucesso — 
atualmente está no ar Mulheres de Areia. 
A anterior, O Clone, registrou no PNT au-
diência média de 17 pontos, com 46% de 
participação. 

No momento, o SBT conta com três tra-
mas reprisadas no horário da tarde. Ami-
gas & Rivais vai ao ar às 14hl5. Adaptada 
da mexicana Amigas & Rivales, foi exibi-
da em 2007/08. Às 15h10 é a vez de Cris-
tal, produzida em parceria com a Televisa 
e exibida em 2006. A terceira reprise é a 
mexicana Marimar, às 16h, que foi exibi-
da pela primeira vez no SBT em 1996/97 e 
tem registrado aproximadamente 7 pon-
tos de audiência. 

Retorno 
Com tanto investimento na produção 

de cada capítulo, as emissoras abrem vá-
rias frentes para gerar receitas, começan-
do pela venda de espaço publicitário e ne-
gociação de ações de merchandising. Na 
Globo, de acordo com a própria emisso-
ra, todo projeto de merchandising é ela-
borado a partir das oportunidades que 
são oferecidas pelo conteúdo da novela 
ou que podem ser integradas adequada-
mente à narrativa. 

As ações são criadas e desenvolvidas 
em conjunto com os autores e diretores 
da trama, respeitando sempre a adequa-
ção e a integração à trama e ao perfil dos 
personagens. Ou seja, o critério principal 
é a adequação, por exemplo, do perfil do 
produto ao personagem que mais se apro-
xima das características deste produto. O 
que determina o número de ações são as 
oportunidades que a trama oferece mais 
a capacidade de vendê-las e o interesse 
do mercado em comprá-las. 

Novas janelas 
Para compensar a perda de audiência 

com a expansão da internet, as emisso-
ras decidiram levar suas novelas para a 
web e conquistar o internauta. Os sites 
das novelas da Globo, por exemplo, apre-
sentam números de acesso representati-
vos. Para ter uma idéia, Insensato Cora-
ção teve 5,3 milhões de usuários únicos; 
Ti Ti Ti, 2,9 milhões; e Cordel Encantado, 
2,3 milhões, segundo o Ibope NetRatings. 

A chegada das novas plataformas foi vis-
ta como estratégica para agregar mais te-
lespectadores para a TV aberta e ampliar 
seu alcance, pois, com a mobilidade ofere-
cida pelos diversos dispositivos, o consu-
midor pode acompanhar o conteúdo em 
qualquer lugar. A CGCom informa que os 
conteúdos da Rede Globo acompanham 
esta tendência e estão presentes em todas 
as plataformas de mídia. Atualmente, há 
produtos desenvolvidos tanto para a tele-
fonia móvel, quanto para a TV digital mó-
vel (dispositivos conhecidos como 1-seg). 
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Exportação para mais de cem países 
Produções brasileiras são bem recebidas internacionalmente 

Avenda de novelas para o exterior é 
outra frente de faturamento. A Re-

de Globo comercializa as suas interna-
cionalmente desde 1973. Atualmente 
mais de cem países assistem às produ-
ções da emissora nos cinco continentes. 
Um exemplo é Roque Santeiro, exporta-
da para vários mercados, entre eles An-
gola, Argentina, Canadá, Chile, Cuba, Es-
panha, Estados Unidos, México e Portu-
gal. Para a Globo, a boa aceitação se de-
ve à riqueza das histórias e ao cuidado da 
produção, além do casting com reconhe-
cimento internacional. São os países de 
língua portuguesa que têm maior iden-
tificação com as novelas brasileiras. Por 
essa característica, o principal cliente da 
Globo é a emissora portuguesa SIC, com 
quem tem uma parceria de quase 20 anos. 

O SBT, por sua vez, comercializou tí-
tulos como Véu de Noiva, Pérola Ne-
gra e Fascinação, entre outras, para 
países como Filipinas, Polônia, Chile, 
Argentina, Venezuela e Peru. Depois 
de anunciar suas novelas para o exte-
rior em 2010, o SBT rapidamente ven-
deu Revelação, de íris Abravanel, pa-
ra Angola, Moçambique, Guiné Bis-
sau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe 

— todas nações de língua portuguesa. 
O sucesso de seus títulos no exterior le-

vou a Globo a começar a investir em co-
produção internacional, há três anos. O 
conceito deste negócio é dar um "sabor 
local" ao enredo. Ou seja, adaptar as tra-
mas — que têm histórias universais — à 
realidade local, com elenco e característi-
cas de produção próprias, seguindo uma 
tendência mundial. 

Dentro dessa estratégia, a Globo e a 
hispano-americana Telemundo fizeram 

em 2009 El Clon, versão de O Clone, de 
Gloria Perez. Em seguida, foi a vez de En-
tre el Amor y el Deseo (baseada em Lou-
co Amor, de Gilberto Braga) em parceria 
com a mexicana TV Azteca. Mais recen-
temente, com a SIC, foi desenvolvido um 
formato customizado de coprodução no 
qual Aguinaldo Silva fez a revisão de tex-
to do autor português Pedro Lopez, que 
escreveu a novela Laços de Sangue — 
indicada ao International Emmy Awar-
ds deste ano. 

Já foram transmitidos cerca de 900 fo-
lhetins no Brasil, sendo mais de 40% deles 
na Rede Globo. A capacidade produtiva 
da Globo é inquestionável e reconhecida 
nacional e internacionalmente. Na Cen-
tral Globo de Produção (CGP/Projac), o 
maior complexo de televisão da América 
Latina, são produzidas anualmente apro-
ximadamente 2,5 mil horas de programa-
ção de entretenimento como um todo, o 
que corresponde a mais de 1,2 mil filmes 
de longa-metragem. 

Espaço garantido na TV por assinatura 
Canal Viva alcança sucesso comercial e de público com reprises de tramas que marcaram época na Globo 

As novelas não tinham espaço na TV 
por assinatura até o lançamento do 

canal Viva, da Globosat, em 2010, que 
tem três horários destinados à teledra-
maturgia. Neste momento, o canal entra 
na terceira leva de novelas vespertinas de 
sua grade: Barriga de Aluguel, escrita por 
Glória Perez em 1990/1991, estreia em 1 
de dezembro, às 16h30, e Top Model, su-
cesso de Walther Negrão e Antônio Cal-
mon de 1989, vão ao ar a partir do final de 
dezembro. Antes destas, foram exibidas 
em 2010 Por Amor e Quatro por Quatro, 
seguidas por O Rei do Gado e Vamp, que 
entraram no primeiro semestre de 2011. 

O terceiro horário — criado para ofe-
recer clássicos, com novelas mais anti-
gas, dos anos 1970 e 1980 — está, neste 
momento, ocupado por Roque Santeiro à 
0hl5, que estreou recentemente. Sua su-
cessora será definida somente quando o 
título entrar na reta final. Antes dele, foi 
exibido Vale Tudo, à 0h45. "Por termos 
três faixas dedicadas às novelas, busca-
mos diversificar os anos, os autores e as 
temáticas" conta Fernando Schiavo, ge-
rente de desenvolvimento de novos ne-
gócios do Viva. 

"A exibição de novelas continua, pois, 
junto com as minisséries, compõe um 
dos mais importantes pilares do canal, o 
de dramaturgia. A grade também conta 
com humor, variedades e filmes dublados, 
entre outros, e é montada de acordo com 
os desejos e o perfil do nosso público" diz 

Schiavo. A escolha dos títulos é uma de-
cisão tomada pelo canal da Globosat em 
conjunto com a TV Globo. "Contamos 
com um acervo de qualidade inquestio-
nável, o que nos traz mais facilidades do 
que dificuldades. Temos a preocupação 
de escolher novelas e programas em geral 
que foram marcos na televisão brasileira" 
completa. A opinião dos assinantes, que 
se manifestam através das redes sociais e 
pelo "fale conosco" também é levada em 
consideração na hora da escolha. 

O executivo garante que o canal tem 
obtido ótimos resultados junto aos teles-
pectadores e no ranking da TV por assina-
tura, o que reflete acerto na escolha das 
atrações e na forma como são exibidas. 
Schiavo recorre aos dados de janeiro a ou-
tubro de 2011 do Ibope Media, que indica 
que cerca de 16 milhões de pessoas as-
sistiram às novelas do Viva. Na faixa das 

15h30 às 17h30, quando são exibidas as 
tramas vespertinas, o canal foi o de maior 
audiência da TV paga entre as mulheres 
com mais de 35 anos. O mesmo levanta-
mento coloca o Viva como o segundo ca-
nal de maior audiência da TV por assina-
tura no horário de 0hl5 à 1h15. 

Para Schiavo, a reapresentação de uma 
novela que fez sucesso no passado me-
xe com a emoção do público. "No caso, 
as mulheres com mais de 35 anos que 
assistiram aos programas quando eram 
mais jovens estão tendo a oportunidade 
de rever e compartilhar com as gerações 
mais novas (que estão vendo pela primei-
ra vez), e de reencontrar personagens que 
marcaram época" analisa. 

A receptividade do mercado anuncian-
te nos horários das novelas é outro fator 
que o gerente destaca ao afirmar que as 
três faixas têm ocupação comercial re-

corde, ao compará-las a todas as outras 
atrações do canal. "Isso confirma a força 
da dramaturgia na grade do Viva e o inte-
resse dos anunciantes em estarem próxi-
mos da audiência dessas atrações, patro-
cinando-as ou determinando comerciais 
avulsos em seus breaks" conta Schiavo. O 
diretor executivo comercial da Globosat, 
Fred Müller, confirma o bom desempenho 
publicitário: "O Viva é um case de suces-
so em todos os sentidos. Especialmente 
em relação à veiculação das novelas, que 
é sucesso de crítica, audiência e resulta-
dos junto aos anunciantes" 

Sempre reapresentando programas dos 
demais canais da Globosat e da TV Globo, 
o Viva, neste momento, considera a pos-
sibilidade de produção própria em 2012, 
mas ainda define o tipo de conteúdo. Se-
rá que surgirá mais um produtor de tele-
novelas? É esperar para ver. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem: Especial tv programação, São Paulo, p. 4-8, 28 nov. 2011.




