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34 especial tv aberta

Refinamento e aprimoramento da con-
corrência, novas plataformas de con-

sumo de mídia e, principalmente, o avan-
ço da nova classe média brasileira, que 
atinge mais da metade da população, têm 
feito com que as emissoras de televisão 
pensem suas grades de programação de 
maneira que atendam aos interesses e 
anseios dessa classe emergente nos mais 
diferentes cantos do Brasil.

Um bom termômetro dessa preocupa-
ção em agradar e fidelizar a audiência são 
as novelas que têm entre seus protagonis-
tas personagens populares; ou os progra-
mas jornalísticos que enviam para todo o 
País repórteres especiais para denunciar ir-
regularidades ou mostrar exemplos de ci-
dadania; ou ainda minisséries que retratam 
as peculiaridades de personagens e o modo 
de vida em diferentes realidades; além de 
programas policiais que escancaram o dia 
a dia da periferia das grandes metrópoles. 

“Para uma rede de televisão ser forte 
em todo o País é preciso levar em consi-
deração as necessidades e a cultura regio-
nal. Por isso, é sempre importante que a 
grade abra espaço, em alguns momentos, 
para a programação local, principalmente 
com telejornais que irão priorizar o que 
interessa a cada região”, avalia Honorilton 
Gonçalves, vice-presidente artístico e de 
produção da Rede Record.  

O acirramento da concorrência e a ofer-
ta de pacotes de TV por assinatura a pre-
ços acessíveis também fazem com que os 
players busquem cada vez mais estreitar e 
aproximar suas marcas das audiências re-
gionais por meio das afiliadas ou retrans-
missoras. Com tradição na oferta de pro-
gramas populares, o SBT afirma que não 
dá mais para ignorar a questão da regiona-
lização. “Não digo que haverá uma inver-
são entre a composição da grade nacional 
em relação a regional, mas temos de au-

mentar a oferta dessa última”, reconhece o 
vice-presidente do canal, José Roberto Ma-
ciel. Ele lembra que o SBT sempre apostou 
muito no entretenimento por intermédio 
de sua linha de shows, com apresentado-
res que são bons comunicadores e sabem 
como atingir o grande público. “Isso é um 
diferencial do SBT e temos de preservar. Por 
outro lado, não há como não pensar em te-
ledramaturgia e jornalismo quando esses 
dois gêneros juntos representam mais de 
50% de todo investimento publicitário em 
TV  aberta,   e estamos muito focados em 
criar competência nessas áreas”, garante. 

O SBT tem hoje cerca de 360 progra-
mas regionais, o que propicia à empresa 
apostar em projetos que exploram datas 
festivas e que espelham as características 
culturais de cada local, com o objetivo de 
fazer com que o público se sinta reconhe-
cido e prestigiado no vídeo. Segundo Ma-
ciel, a cabeça de rede vê aí uma grande 

oportunidade de fazer com que conteú-
dos regionais ganhem a grade nacional. 

A Globo, por sua vez, enfatiza a siner-
gia com as afiliadas. “No que se refere à 
regionalização comercial, é importante 
destacar que o sucesso da Rede Globo 
deve-se ao trabalho desenvolvido por ca-
da uma das suas 122 emissoras. Isso in-
clui a atuação das áreas comerciais e de 
 marketing, que há um bom tempo acom-
panham o crescente processo de descen-
tralização econômica no Brasil e desen-
volvem continuamente novas oportuni-
dades comerciais adequadas a esse novo 
cenário, sempre com o objetivo de aten-
der às necessidades específicas de cada 
mercado e contribuir para o seu desen-
volvimento”, destaca o diretor da Central 
Globo de Comunicação, Luis Erlanger. 

A Band também aposta na regionaliza-
ção da grade para contemplar telespec-
tadores com informações jornalísticas e 

esportivas locais. “Principalmente no es-
porte e no jornalismo, que exigem uma 
presença local mais forte. A Band desde 
o ano passado faz duas edições do Bra-
sil Urgente nas principais capitais, cada 
uma com o seu próprio apresentador e 
foco nas necessidades regionais. O mes-
mo vale para o esporte”, frisa o diretor de 
programação, Fernando Sugueno. 

A RedeTV tem a preocupação de fo-
mentar o jornalismo local, garante o dire-
tor de comunicação, Caetano Bedaque. “A 
RedeTV produz jornalismo local em suas 
emissoras próprias, bem como matérias 
em todo o País, mostrando um pouco de 
cada região. Por exemplo, o programa  O 
Último Passageiro, apresentado por Má-
rio Frias (game entre alunos do último 
ano do ensino médio) é gravado em São 
Paulo, mas a produção seleciona escolas 
de outras capitais, fora do eixo Rio-São 
Paulo, e o Mário Frias vai junto para gra-
var matérias especiais”, conta. 

Popular, não popularesco
As emissoras têm o desafio de se renovar 

constantemente e produzir programas que 
contemplem as expectativas dos mais va-
riados tipos de público, sem, contudo, cair 
na armadilha de tornar conteúdo popular 
uma atração  popularesca. Para o especia-
lista e coordenador do curso de Rádio e Te-
levisão da Fundação Armando Álvares Pen-
teado (FAAP), Vagner Matrone, a TV aberta 
ainda peca por menosprezar a inteligência 
do público ao mostrar programas de bai-
xa qualidade editorial, principalmente no 
que se refere à qualidade do humor. “Hoje, 
a classe C está na universidade, é uma clas-
se em ascensão também intelectualmente, 
mas a televisão ainda mostra produtos de 
baixa qualidade. Acabamos de perder Chi-
co Anysio, que fazia um humor qualificado, 
crítico. Temos os programas popularescos 

AudiênciA

Todas as cores do Brasil 
Emissoras investem em novidades que agradem a nova classe média e valorizem as culturas regionais

Por Marta Bernardo Cesar

Elenco do CQC, da Band: programa veiculado ao vivo na rádio BandNews

Seriado As Brasileiras, da Globo: histórias têm como cenário diversas localidades do País
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de auditório, na luta que as emissoras tra-
vam para oferecer produtos que eles acre-
ditam que são de qualidade”, critica.

Na mesma linha, Clarisse Setyon, 
 coordenadora do curso de gestão do en-
tretenimento da pós-graduação da Esco-
la Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM), diz ver a questão da regionaliza-
ção da grade nas emissoras como um fe-
nômeno muito atrasado no Brasil. “Isso 
deveria estar acontecendo há anos. A te-
levisão, principalmente no Brasil, é uma 
forte mídia de identificação para a audi-
ência. Ela tem de se identificar com aqui-
lo que está assistindo, senão vai mudar de 
canal. Isso, infelizmente, só está chegando 
agora, por conta do aumento de consumo 
das classes emergentes, com o pessoal que 
está migrando para a classe C”, pontua.

Para a família 
As emissoras dizem que estão, sim, afi-

nadas com o gosto do telespectador e ofe-
recem programas que respeitam a inte-
ligência da audiência. “A Record produz 
uma programação diversificada e de qua-
lidade. Exibimos telejornais, novelas, mi-
nisséries, programas de auditório, entre 
outros. Algumas atrações são direcionadas 
para públicos específicos, outras atingem 
toda a família. Dessa forma, acreditamos 
que telespectadores de diferentes classes 
sociais e faixas etárias sempre podem en-
contrar um bom programa em nossa gra-
de”, defende Gonçalves.

Erlanger, da Globo, destaca que a emis-
sora sempre produziu conteúdo para to-
dos os públicos, todas as classes e todas 
as idades e tem a preocupação de fazer 
uma programação para a família brasileira. 
“Hoje, por um conjunto de variáveis eco-
nômicas, as classes populares vêm incre-
mentando sua participação na sociedade 
brasileira e sofrendo mudanças de hábito 
e de comportamento. Como é natural que 
queiram ver esse movimento refletido na 
televisão, estamos atentos”, avisa. 

O executivo enfatiza que a sintonia com 
o telespectador vem de longa data. “Co-
mo TV aberta e plural, devemos estar em 
sintonia com os interesses do nosso teles-
pectador e, se as classes C, D e E formam 
80% do total da população do País, com 
características próprias, precisamos en-
tendê-los e atendê-los”, afirma. Ele cita o 
caso da personagem Griselda, protagonis-
ta da última novela das nove, Fina Estam-
pa, e mais uma série de heroínas que vie-
ram das classes populares, como a Maria 
do Carmo interpretada por Suzana Vieira 
em 2004, na novela Senhora do Destino; 
ou outra Maria do Carmo, esta vivida por 
Regina Duarte em Rainha da Sucata, ain-
da em 1990. Vale lembrar também de Ma-
rinete, protagonista de A Diarista, seriado 
que estreou na Globo em 2003, com Clau-
dia Rodrigues no papel principal. “Sem 
falar em A Grande Família, grande suces-
so, no ar desde 2001”, completa Erlanger.

O diretor de programação da Band lem-
bra que a TV aberta tem um forte apelo 
popular e, com o investimento publicitá-
rio, consegue maior capacidade de pro-
dução de novelas, realities e formatos. Su-
gueno aponta que a emissora oferece des-
de atrações populares até produtos mais 
segmentados. “Com o aumento do poder 
de consumo das classes emergentes hou-
ve a migração das famílias para novos pa-
tamares, mais em função de renda do que 
propriamente instrução escolar”, aponta. 

Na opinião do vice-presidente do SBT, a 

nova classe média sabe muito bem o que 
deseja ver na televisão. “Inegavelmente a 
nova classe média, formada por cerca de 100 
milhões de brasileiros, tem sua identidade 
própria e, ao contrário daqueles que acredi-
tam que esses consumidores precisam ser 
‘catequizados’, eles são determinados e sa-
bem exatamente o que querem. Tanto em 
termos de bens e serviços quanto no con-
sumo de entretenimento e informação. O 
uso da internet, das redes sociais, começa 
a criar uma nova referência e isso os torna 
mais exigentes, já que passam a ter base de 
comparação”, analisa Maciel.

Ele aponta que as emissoras precisam 
fazer uma releitura desses novos hábitos 
que estão surgindo em função da melhora 
da qualidade de vida desta fatia da popu-
lação e verificar se a maneira como estão 
criando conteúdo realmente atinge o pú-
blico. “Não é um trabalho simples porque 
estamos falando de TV aberta, que é veí-
culo de massa, mas nem por isso significa 
que não tenhamos de nos preocupar em 
entregar conteúdo com qualidade, atual e 
relevante. Temos de perseguir isso”, conclui.

Na RedeTV, de acordo com Bedaque, 
a audiência tem maior concentração nas 
classes ABC, por isso a emissora sempre 
deu muita atenção à classe C na oferta de 
conteúdos. “Para atrair a nova classe média 
a receita é não cair na tentação de oferecer 
conteúdos popularescos e sim, programas 
populares qualificados. A Hebe, por exem-
plo, apresenta um programa popular, que 
atrai desde o telespectador da nova classe 
média até o público A”, diz Bedaque.

Ele cita também como exemplo o game 
show Mega Senha, comandado por Marce-
lo de Carvalho, um dos sócios da RedeTV. 
“O programa faz sucesso em todas as clas-
ses sociais porque é divertido, inteligente e 
tem qualidade. Ou seja, o apelo popular não 
implica na perda de qualidade e sim, na pro-
dução de conteúdos criativos que abrangem 
telespectadores de diversos perfis, indepen-
dentemente de classe social”, argumenta.

Multiplataformas
Para atender à demanda de consumo 

cada vez mais móvel, as emissoras am-
pliam os canais para fisgar o ‘e-telespec-
tador’ (leia matéria à pág. 6). Na Record, 
o público tem o conteúdo entregue em di-
versas plataformas, ainda que o principal 
conteúdo da grade nacional da emissora 

seja oferecido e disponibilizado pela TV 
(aberta, a cabo e satélite). Além da jane-
la principal são utilizadas outras, com a 
programação presente no portal da Re-
cord, o R7, em ônibus (numa parceria 
com a BusTV) e celulares. 

Antônio Guerreiro, diretor-geral do 
R7, diz que em os portais regionais tra-
balham em total parceria com a cabeça 
de rede e com o portal. “Exemplo disso 
é o sucesso do R7 Rio, o lançamento do 
R7 DF ainda em abril, a Folha Vitória, o 
Itapoan  Online, entre inúmeros outros 
cases de sucesso atualmente no ar”, afir-
ma. O próximo passo da emissora nesta 
direção é implementar ações casadas ao 
portal R7 e redes sociais, afim de permi-
tir às praças maior liberdade na adoção 
de modelos de negócio com o mercado 
que provem o alcance da audiência em 
nível nacional, explica o executivo. 

Na Band, a internet tem sido usada ca-
da vez mais como importante plataforma 

complementar. Os vídeos de todas as atra-
ções estão disponíveis para consumo sob 
demanda. “Os números têm crescido bas-
tante e chegamos a quase 15 milhões de 
vídeos vistos num mês”, conta Fernando 
Sugueno, ao adiantar que a empresa está 
se mobilizando para formar uma rede na 
web, organizada e padronizada. 

Na primeira fase do projeto, até julho, 
as 15 emissoras próprias estarão com os 
sites prontos no novo formato. “Depois 
disso vamos partir para as emissoras afi-
liadas”, adianta o diretor de programa-
ção, lembrando a recente experiência 
com o programa Agora é Tarde, de Da-
nilo  Gentili, veiculado ao vivo na Band-
news FM, e com o CQC, veiculado ao vi-
vo na Rádio Bandeirantes nas frequências 
AM e FM. A Globo conta com o apoio de 
 suas afiliadas e retransmissoras e promete 
lançar em breve novos portais regionais 
com notícias nacionais e fatos locais, ali-
mentados pelas equipes dessas praças. 

Carlos Nascimento e Cintia Benini, apresentadores do Jornal do SBT: emissora busca aumentar oferta de conteúdos regionais

O Melhor do Brasil, da Record: exemplo de programa para toda a família
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