
As redes de televisão voltam a apostar 
no "direto e ao vivo" para programa

ção que vai além dos tradicionais jorna
lismo e eventos esportivos. Assim, a grade 
de entretenimento — principalmente pro
gramas de variedades e reality shows — e 
também as atrações focadas em serviços, 
ganham ingredientes extras na hora de 
cativar o público e angariar anunciantes. 

Na Globo, são em torno de três horas 
diárias — considerando os programas 
de entretenimento Mais Você, Encontro 
com Fátima Bernardes e Domingão do 
Faustão. De acordo com a Central Globo 
de Comunicação (CGCom), este volume 
varia e aumenta bastante em determina
dos períodos, quando programas como 
Big Brother Brasil, que têm boa parte de 
seu conteúdo ao vivo, estão no ar. É o ca
so, por exemplo, do reality show musical 
The Voice, cuja etapa real time começou 
no dia 11 de novembro. 

A saída de um programa semanal ao 
vivo importante no início do ano mexeu 
com toda a grade da RedeTV. Quem ex
plica é o superintendente comercial Pau
lo Leal, ao falar da saída do Pânico na TV 
da emissora: "Realocamos o orçamento 
da atração, que era alto, e pudemos dis
tribuir melhor em dez outros programas" 

Entre as novidades lançadas estão SNL, 
que começou ao vivo, mas depois passou 
a ser gravado, e o semanal de Gilberto 

Barros, Sábado Total, com quatro horas 
ininterruptas e plateia. Uma das estreias 
no final de outubro foi o matinal Se L i 
ga Brasil, com três âncoras e programa

ção dedicada a serviço, moda, estilo — 
uma revista eletrônica para enfrentar as 
emissoras que concorrem no horário com 
atrações similares. 

Na TV por assinatura, os programas ao 
vivo são exceção. O diretor do Multishow, 
Guilherme Zattar, explica que, como mú
sica é um dos pilares da emissora desde o 
seu lançamento, em 1991, há muita pro
dução de conteúdo voltado ao assunto. "O 
Multishow é o canal onde o jovem se vê e 
as transmissões ao vivo de shows e festi
vais refletem o desejo do nosso público-
-alvo, que prefere programas que retra
tem seus gostos e sua vida" explica. Dessa 
forma, o canal vem trazendo grandes fes
tivais de música como Rock in Rio, SWU 
e Lollapalooza, nomes da MPB, além de 
festivais sertanejos e artistas conhecidos 
da música pop. "Só em 2012, transmiti
mos mais de 110 horas de shows ao vivo 
para o nosso público" contabiliza Zattar. 

Não é pequeno o aparato técnico ne
cessário à realização deste tipo de trans
missão. Por exemplo, na Globo, nos pro
gramas de entretenimento e nos realities, 
o principal desafio é aliar a agilidade exi
gida em atrações ao vivo com a estética e 
qualidade típicas dos programas de en
tretenimento, aponta a CGCom. Encon
tro com Fátima Bernardes, por exemplo, 
estreou com um cenário moderno, usan
do a técnica digital de projeção mapeada. 

Audiência 
É na questão da busca por maior au

diência que os programas ao vivo se ba
seiam. Na Globo, contudo, não se faz 
oficialmente nenhuma correlação d i 
reta entre o fato de ser ao vivo e o su
cesso de audiência. A explicação é que 
alguns, por sua natureza, pedem maior 
flexibilidade e possibilidade de ajuste 
do conteúdo em função dos assuntos 
do dia ou do que está despertando o 
interesse do telespectador. 

Para o Multihsow, eventos ao vivo tra
zem audiência, "pois é um momento úni
co" aponta Zattar. E a popularidade do ar
tista também reflete no Ibope: "Este ano 
transmitimos shows de diversos estilos 
musicais que foram destaques de audi
ência, por exemplo, a despedida do Exal-
tasamba, Paula Fernandes, a apresenta
ção do Foo Fighters no festival Lollapa
looza e o show de 30 anos do Kid Abelha. 
Shows e festivais que nem todos têm a 
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possibilidade de frequentar como o Ro
ck in Rio também chamam a audiência" 

A MTV Brasil tem em média duas ho
ras por dia de programação ao vivo, de 
acordo com o diretor de programação, 
Zico Goes — são dois programas diários 
e um semanal. Em 2012, os maiores ín
dices obtidos foram todos de programas 
ao vivo: o VMB, prêmio anual da emisso
ra; o original norte-americano, o VMA; e 
o Tributo ao Legião Urbana, que teve o 
ator Wagner Moura como vocalista. 

Para a RedeTV, explica Paulo Leal, há 
programas em que o ao vivo é preponde
rante no resultado de audiência; em ou
tros, como o gameshow Megasenha, o fato 
de ser gravado garante, na pós-edição, a 
agilidade e rapidez necessárias ao gêne
ro. Já o Superpop, com a apresentadora 
Luciana Gimenez, tem no fato de ser ao 
vivo um dos seus atrativos. 

Na Band, com exatos 36% formados por 
programação ao vivo, grande parte diz res
peito ao jornalismo, seguida do esporte. 
Segundo o diretor de programação e con
teúdo, Diego Guebel, o "ao vivo" é impres
cindível nesses segmentos. Quanto ao en
tretenimento, no caso do CQC e do Pâni
co, os dois formatos vão ao ar com o máxi
mo de atualização e compõem sua estra
tégia tática no ar em função da audiência. 

Redes sociais 
Na MTV Brasil o ao vivo é um recur

so que já foi mais utilizado. Mesmo as
sim, ele se mantém. Um dos exemplos 
é o programa Acesso, no início da tarde, 
que tem reprise no final do dia. Ele pro
põe uma conversa com a audiência, tem 
enquetes, uso intenso das redes sociais, 
com plateia. Comédia MTV ao Vivo tam
bém já teve mais uso. Top 10, parada diá
ria dos videoclipes, segue live. 

As mensagens dos telespectadores con
tribuem com o conteúdo dos programas, 
pondera a Globo. No caso de Encontro 
com Fátima Bernardes, o primeiro pro

grama ao vivo da casa a adotar este t i 
po de interatividade, as manifestações 
do público já são parte da dinâmica da 
atração. "Muitas vezes, aquecem as dis
cussões que ocorrem no palco, tornando 
o debate mais rico e possibilitando que 
quem está do outro lado da tela se sinta 
parte daquele encontro. A utilização des
se conteúdo é sempre feita com modera
ção" informa a central da Globo. 

Na Band se trabalha fortemente na cha
mada "segunda tela" (internet) e a ideia é 
aproveitar a força das redes sociais. "Neste 
ano, tivemos o caso emblemático de Mu
lheres Ricas, que alcançou o primeiro lu
gar no ranking mundial de Trending To-
pics do Twitter {os assuntos mais comenta
dos no microblog) nos dias em que o pro
grama era exibido" conta Diego Guebel, 
ao adiantar a novidade: "Estamos prepa
rando, para a nova temporada, o lança
mento de um aplicativo que concentra
rá todos os Twitters das participantes." 

De acordo com o diretor da Band, Pâ
nico e CQC também geram buzz muito 
grande, já que contam com elenco enga
jado e ativo nas redes sociais. No quesito 
Ibope, para o executivo, as redes sociais 
funcionam mais como termômetro (além 
da audiência) num programa ao vivo. "O 
uso desses recursos é feito com o máximo 
de cautela e responsabilidade" salienta. 

Um aspecto interessante do uso das 
redes sociais é sua inserção ao vivo em 
programas pré-gravados. Na Globo, a in 
clusão de mensagens dos telespectadores 
via mídias sociais durante os programas 
começou a ser usada este ano em Encon
tro com Fátima Bernardes e acabou ado
tada também em Amor & Sexo e The Voi-
ce — ambos gravados. 

Pode ser mais caro produzir ao vivo. 
Ou nem tanto, quando a atração resulta 
numa equação positiva de venda de pa
trocínio. Marcus Vinicius Chisco, diretor 
de merchandising da Rede Record, diz 
que os clientes estão cada vez mais exi-
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Text Box
 Fonte: Meio & Mensagem Especial: Programação, São Paulo, p. 10-12, 26 nov. 2012.




