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Domingo 2.0
Quando tinha 14 anos, Gugu Liberato pisou pela primeira vez em um estúdio de TV. Prestes 
a completar 40 anos de trabalho no meio, e apesar da popularidade, o apresentador vem 
acompanhando diretamente, como assinante particular do Ibope, a queda dos índices de 
audiência de seu programa dominical, desde 2009 na Record, após deixar o SBT, onde ficou 
por décadas. Na nova emissora, Gugu chegou a registrar média de 16 pontos de audiência, 
mas quase quatro anos depois o programa vem patinando nos números e, frequentemente, 
fica atrás das atrações dos concorrentes Faustão e Eliana. Para superar a maré baixa, o 
apresentador tem procurado novas formas de reciclar sua imagem e se apresentar aos 
espectadores das novas gerações, principalmente nas redes sociais. “O próprio meio acaba 
eliminando aqueles que não evoluem”, afirma.

Por alisson Fernández  agfernandez@grupomm.com.br e bárbara sacchitiello  bsacchitiello@grupomm.com.br 
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Meio & Mensagem —  Em 2013 você 
 completa 40 anos de carreira. Como en-
xerga o apresentador e a  televisão do 
século 21?
Gugu Liberato — Eu ainda não tinha 
 feito essa conta (risos). O meu registro em 
 carteira é de abril de 1974, mas  comecei 
antes, na Caravela da Saudade, da Tupi, 
em 1973. Então, na prática, são 40 anos. 
De lá para cá a televisão mudou mui-
to. Aliás, eu acho que estamos vivendo 
 exatamente o grande período de transi-
ção da  televisão, a maior mudança que já 
presenciei nestes últimos 40 anos. Acho 
que o principal motivo disso é a internet, 
que é uma realidade do País desde 1992; 
e a segunda razão é a mudança socioe-
conômica brasileira, que possibilitou às 
pessoas terem outras coisas para fazer a 
ficar na frente de uma televisão. 

M&M — Isso vem influenciando muito o 
consumo de televisão.
Gugu — Foi uma mudança muito rápida. 
Em 1992 o uso popular da internet ain-
da estava engatinhando e, agora, 21 anos 
 depois, popularizou-se completamente. 
Acho que a TV brasileira está  caminhando 
para ser como a norte-americana. Nos 
Estados Unidos, as três grandes redes de 
televisão têm índices de audiência  muito 
parecidos e atingem um percentual seme-
lhante da população. Isso está começan-
do a ocorrer aqui no Brasil. 

M&M — Neste ano você completa qua-
tro anos de TV Record (ele foi contratado 
em junho de 2009). Que balanço faz desse 
 período na emissora, considerando que vo-
cê deixou uma longa trajetória de  sucesso 
no SBT?
Gugu — Uma mudança após 35 anos na 
mesma casa (considera os períodos em que 
atuou na Tupi e TVS) é significativa. Se eu 
não fizesse uma grande transformação 
aos 50 anos, ficaria muito mais difícil fa-
zer essa mudança mais tarde. Aqui na Re-
cord, além da grande cobertura  nacional, 
eu também tenho uma grande exposi-
ção internacional. Recentemente recebi 
um recado, via Instagram, dizendo que A 
Escolinha do Gugu estava sendo vista na  

Suíça. Quando cheguei aqui tive uma in-
fraestrutura bastante  interessante, com tu-
do em HD (alta definição), com uma con-
dição de produção bem melhor e espero 
que, nestes próximos quatro anos (o con-
trato dele com a Record é válido até 2017) 
a gente possa implementar grandes pro-
jetos. Estamos sempre mudando; sempre 
em busca de novidades porque o próprio 
meio televisão acaba eliminando aqueles 
que não evoluem.

M&M — Como o público acompanhou a 
sua transição?
Gugu — Foi muito interessante porque, no 
início, as pessoas ainda achavam que eu 
estava no SBT. E, ainda hoje, algumas pes-
soas, quando me escrevem ou quando se 
referem a mim, ainda falam do SBT. Mas 
é realmente difícil apagar essa  ligação, 
foram muitos anos lá. 

M&M — Como você lida com a guerra pela 
audiência na televisão, atualmente?
Gugu — Sou assinante do Ibope, particu-
larmente. O sistema de leitura em real ti-
me (minuto a minuto) é muito  importante 
em um programa ao vivo porque permite 
estender uma atração que está  agradando 
ou reduzir outra. Isso que fazemos de ir 
para lá, para cá, esticar o quadro de  acordo 
com a audiência, só acontece, acho, aqui 
no Brasil. Desde 1992 (quando apresenta-
va o Domingo Legal) eu fico de olho na au-
diência o tempo todo e isso que nos deu, 
naquela época, a condição de alcançar o 
primeiro lugar no Ibope várias vezes. No 
dia do acidente e da morte do grupo Ma-
monas Assassinas nós  estávamos ao vivo 
e demos altos índices de audiência. Isso 
 levantou a percepção das outras emissoras 
de que existia um público que procurava 
por informação no domingo à tarde. Com 
isso, o domingo deixou de ser engessado. 

M&M — Já que você acompanha constan-
temente a audiência, você também sofre 
com a oscilação dos números?
Gugu — Já fui mais sensível aos núme-
ros, mas a questão da audiência é qua-
se um vício. Sou preocupado com o meu 
 programa e com o programa dos outros. 

E, agora, com os dispositivos móveis, a 
gente tem acesso a essas informações o 
tempo todo. Se algo está dando audiên-
cia, notamos uma tendência no gosto do 
 público. No passado aconteceu de um 
artista vir ao meu programa para cantar 
uma música e acabar cantando dez. O pú-
blico queria mais. O contrário aconteceu 
também (risos).

M&M — No final de fevereiro, pela primeira 
vez, você apresentou seu programa sem o 
tradicional terno. O que está por trás  dessa 
mudança? 
Gugu — A mudança de horário. No SBT 
meu programa ia das 18h20 às 22h20. Aqui 
na Record, quando cheguei, o programa 
também era à noite e, agora, entramos no 
ar às 15 horas. Nesse horário, o sol está a 
pino e é até incômodo, na minha  opinião, 
as pessoas de casa me verem com um 
 terno. Então, mudamos e tivemos uma 
aprovação legal do público. 

M&M — Nas últimas semanas a mídia tem 
comentado muito sobre sua entrada nas re-
des sociais. Qual a importância de ter um 
contato próximo com o público por meio  
da internet?
Gugu — Tenho a impressão de que, 
por ser um público que já nasceu mui-
to  conectado na internet, os jovens não 
 conhecem a minha história. Por mais que 
assistam à TV a cabo e um pouco de TV 
aberta, essas pessoas acabaram fican-
do um tanto distantes do universo da 
 televisão. Então, quis aproveitar a  internet 
para contar que já entrevistei muitos ar-
tistas, que já fiz vários  programas, que 
estudei, que não sou alienado, que leio.  
Esse público jovem de internet é muito 
exigente e não estar nas redes sociais, on-
de os grandes artistas nacionais e inter-
nacionais estão, era ficar distante desse 
público. Além, claro, de trazê-los para a 
TV. Acredito que essas pessoas poderiam 
redescobrir a televisão e talvez nos aju-
dar a integrar as redes sociais na progra-
mação. Busco essa fórmula. Quem tiver, 
pode me mandar (risos). 

M&M — Nos últimos anos, a “nova classe C” 

tornou-se o objeto de desejo dos  veículos. 
Sua trajetória televisiva mostra que foi 
 exatamente com esse público que você 
sempre dialogou.  Qual é o segredo para 
falar com esses espectadores de    forma 
natural?
Gugu — Ser autêntico, verdadeiro e fa-
lar a linguagem que esse público está 
acostumado a ouvir. Não deixo de ir ao 
supermercado, de comer pastel na fei-
ra. Acho muito importante ter contato 
com o  público. Embora a fama lhe dis-
tancie um pouco das pessoas, é impor-
tante  tentar manter-se próximo, ouvir as 
opiniões, buscar o que as pessoas dese-
jam de você.

M&M — E falando nisso, você sempre  teve 
muitos quadros sociais em seus progra-
mas (com doações, reformas de casas e 
ajuda financeira). Como é possível fazer 
isso sem cair nas críticas de que tais qua-
dros seriam uma demagogia?
Gugu — Tudo é feito na base da audi-
ência. Nós buscamos aquilo que o pú-
blico quer assistir. Na verdade, esta-
mos  fazendo o show, o espetáculo, e 
o trabalho social acaba sendo uma 
 consequência natural disso. 

M & M  —  Vo c ê  j á  f e z  u m a  s é r i e  d e 
 comerciais. Recentemente você lembrou, 
via Instagram, que faz dez anos que você 
e o  Faustão protagonizaram a campanha 
“Junta Brasil”, da Nestlé, com transmis-
são  simultânea pelo SBT e pela Globo. 
Por que você deixou de fazer campanhas?
Gugu — Acredito que o artista deva 
preservar-se ao máximo. Tive algumas 
 consultas, de varejo principalmente, 
mas o tipo de ação comercial não me 
 interessou. Mas estou aberto.

M&M — O que o faz aceitar fazer uma 
 campanha?
Gugu — O produto. Com tanta gente me 
assistindo, com toda a minha história, 
não posso ficar anunciando qualquer 
coisa. Um exemplo bacana é essa cam-
panha da Nestlé, pois foi um case de su-
cesso. Gostaria de fazer mais coisas des-
te tipo. Campanhas grandes e duradou-

GuGu Liberato
Apresentador do Programa 
do Gugu, na TV Record, Gugu 
é formado em jornalismo pela 
Faculdade Cásper Líbero, em 
São Paulo. Começou a carreira 
aos 14 anos, como assistente 
de produção do Caravela 
da Saudade, na TV Tupi e, 
posteriormente, do Domingo no 
Parque, no SBT, emissora onde 
ficou por décadas e chegou a 
ser considerado sucessor de 
Silvio Santos.
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“Esse público jovem de internet é muito exigente e 
não estar nas redes sociais, onde os grandes 
artistas nacionais e internacionais estão, era ficar 
distante desse público” 

ras. Não adianta fazer coisas que duram 
apenas uma semana, isso não me atrai.

M&M — Você sempre foi um dos  campeões 
de merchandising da TV brasileira. Vo-
cê tem cuidado com isso, acompanha o 
 processo? 
Gugu —  No SBT éramos sócios do 
 programa, participando das despesas e 
do lucro. A venda de merchandising era 
efetuada pela minha empresa, que hoje 
não existe mais, e por uma agência que só 
vendia Gugu, que só vendia o  programa 
Domingo Legal. Aqui não. A  Record 
 possui um departamento  comercial  muito 
 competente, que vende os  merchandising 
e nós já recebemos o produto pronto. 

M&M — Existe dificuldade em equilibrar o 
merchandising em um programa ao vivo? 
Gugu — Trabalhamos por volta de 20 
ações por programa. Acredito que seja 
um bom número para quatro horas no 
ar. Me preocupo com o tempo da ação, de 
deixar a marca exposta por um  período 
suficiente. Durante muito tempo fiz uma 
ação para a marca Hipoglós que estava 
integrada em um quadro do programa. 
Ali, você nem percebia o tempo passar 
porque era um merchandising integrado.  

M&M — Quais as atividades do  empresário 
Gugu Liberato hoje?
Gugu — Há uma empresa, que não é 
 minha, que licencia alguns brinquedos 

em meu nome. Quando o meu  programa 
passou a ser veiculado a noite acabei me 
distanciando das crianças. Agora terei de 
reconquistar esse público infantil. Por 
 isso, estamos voltando a licenciar alguns 
produtos. Minha produtora (a GGP, lo-
calizada em Alphaville e especializada 
na produção de comerciais) deve voltar à 
ativa ainda este ano. Temos um  estúdio 
 maravilhoso onde foram gravadas  grandes 
campanhas. Demos um tempo quando 
vim para Record, mas as leis de incen-
tivo agora estão muito boas e, com a al-
ta demanda de produto nacional, falta 
 espaço para produzir. Já com artistas, não 
 pretendo voltar a trabalhar. Eles dão muito 
trabalho (risos). (Gugu era dono da agên-
cia Playarte responsável pelo lançamen-
to de grupos como Dominó, sucesso das 
 décadas de 1980 e 1990).

M&M — Qual o valor da marca Gugu?
Gugu — Não sei mensurar. Se  analisarmos 
a marca calculando o valor de contrato de 
oito anos aqui na Record, vai resultar um 
número bastante significativo. Valor este 
que não posso revelar (risos). 

M&M — Hoje o público infantil deixou a TV 
aberta um pouco de lado e partiu para a TV 
por assinatura. Você acha  importante o 
contato com as crianças, já que elas  serão 
os futuros espectadores?
Gugu — A criança não deixou de ver 
 totalmente a TV aberta. Por incrível 

que pareça, há um número muito gran-
de de crianças que assistem a novelas, 
que não são um produto feito para elas. 
Acredito que, se conseguirmos agradar 
a  este  público, ele vai crescer junto com 
o  apresentador, como era no passado. O 
Silvio Santos sempre abriu o programa 
dele com o Domingo no Parque, com 
o Pica Pau. Ele sempre fez questão de 
manter as crianças próximas para que 
eles  crescessem junto com ele. Acho is-
so  muito importante. 

M&M — Você se arrepende de alguma coisa 
durante todos estes anos na TV? E do que 
você orgulha-se de ter feito?
Gugu — Se a gente tiver  arrependimento 
é porque não viveu. Toda a experiência 
é um aprendizado. Com todas as  pedras 
que encontrei no meu caminho, eu cres-
ci um pouco, amadureci, me  corrigi. 
 Tenho orgulho de ter feito grandes 
 quadros, de ter marcado a  televisão. 
Fiz um quadro chamado Sentindo na 
Pele, em que mostrávamos um pouco 

da realidade do nosso país e as pessoas 
não se esquecem, até hoje.  Sempre que 
puder tocar o coração das  pessoas e fa-
zer que elas se emocionem, vou fazer. É 
mais difícil fazer as pessoas se emocio-
narem do que rirem. Sempre fica uma 
reflexão depois de uma emoção, e isso 
eu tenho orgulho de ter feito e quero 
continuar fazendo.

M&M — Quais os próximos passos? O que 
ainda deseja fazer?
Gugu —  Estamos atrás de ideias e 
 formatos. Hoje é muito fácil você  comprar 
formatos nas feiras internacionais, mas 
nós precisamos e devemos criar  formatos. 
Esses programas de hoje, como The Voice 
Brasil, Got Talent, Ídolos, são programas 
de calouros, que é uma coisa do tempo 
da Rádio Nacional. Minha equipe acabou 
de criar um formato e não foi necessário 
comprar de ninguém. Gostaria muito que 
o Brasil criasse mais formatos, pois nós 
temos essa capacidade. Acredito que o 
que falta é acreditar em nossos talentos.

Assista trechos exclusivos de entrevista com Gugu Liberato no site de Meio & Mensagem
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1551, p. 6-7, 18 mar. 2013.




