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Manutenção foi a palavra-chave das 
grandes emissoras de TV aberta do 

Brasil na semana do lançamento oficial 
das grades de programação do ano de 
2013. Em um cenário no qual a atenção 
do espectador é disputada entre elas mes-
mas, com as atividades fora de casa e, 
principalmente, com a internet, os veí-
culos optaram pela estratégia de levar ao 
público aquilo com que ele já está acos-
tumado, incrementado, porém, com rou-
pagens e estilo novos ou com algum ele-
mento que lhe confira um ar de novidade.

Atrações inéditas ou projetos desco-
nhecidos do espectador foram poucos. 
Historicamente líder na preferência do 
público e também em faturamento pu-
blicitário, a Globo deu continuidade à 
grade que há décadas vêm lhe renden-
do frutos, apostando na renovação das 
temporadas dos seriados e, obviamente, 
na substituição sequencial das novelas, 
um de seus principais produtos comer-
ciais. A Bandeirantes também escolheu 
manter sua atual programação no ar sob 
o argumento de que é necessário consoli-
dar o hábito do espectador para que isso, 
futuramente, resulte em crescimento da 
audiência. Semelhantemente, a Record 
também apresentou poucas novidades, 
preservando seu grande volume de ho-
ras de transmissão ao vivo. Já a TV Cultu-
ra, embora também tenha apostado nas 
tradicionais pratas da casa, foi a emisso-
ra que mais se preocupou em construir 
uma programação não apenas aos espec-
tadores da TV, mas àqueles que acompa-
nham seu conteúdo por meio de outras 
telas. Das emissoras abertas, o SBT e a 

televisão

Novos velhos sucessos
Emissoras de TV aberta lançam temporada de programação sem apostar em grandes 
mudanças das fórmulas consagradas pelo mercado e audiência

Por bárbara sacchitiello bsacchitiello@grupomm.com.br

Rede TV foram as únicas que não reali-
zaram eventos de apresentação da grade.

Se não foram apresentadas tantas no-
vidades na programação da Globo, não 
se pode dizer o mesmo da maneira pe-
la qual a emissora trabalhou sua grade 
de 2013. O tradicional evento de lança-
mento, que conta com a participação da 
imprensa e de profissionais do mercado 
publicitário, dessa vez também chegou 
aos olhos do público. Pela primeira vez, a 
Globo transformou o lançamento de sua 
grade em um programa de TV, exibido 
após a novela das 21h na quinta-feira 28. 

Com o nome de “Vem Aí” e fortemen-
te alardeada em todos os intervalos co-
merciais, a campanha de lançamento 
já traz muito do estilo do novo cérebro 
por trás da comunicação da emissora. 
“O Vem Aí não é meu, é nosso. Acredi-
to em trabalho em conjunto e estou ca-
da dia mais encantado por poder rea-
lizar esse trabalho aqui”, declarou Ser-
gio Valente, que assumiu a Central Glo-
bo de Comunicação em janeiro deste 
ano, deixando para trás a presidência 
da DM9DDB. Responsável pela cria-
ção desse estilo de lançamento, Valen-
te foi elogiado pelo mais alto comando 
da empresa. “Faltava, para nós, dar um 
salto na questão da publicidade e na 
promoção de nosso próprio conteúdo. 
Buscávamos uma maneira diferente de 
‘embalar’ a Globo para divulgar nossos 
produtos ao público e ao mercado e o 
Sergio (Valente) conseguiu nos trazer 
isso”, elogia Carlos Henrique Schroder, 
em seu primeiro pronunciamento ofi-
cial como diretor-geral da Rede Globo.

Relevância e audiência 
Com elogios ao time de diretores e aos 

talentos da casa, Schroder falou sobre o 
desafio de substituir Octávio Florisbal no 
posto mais alto da Globo. “Foram mui-
tas noites sem dormir”, assume. “Mas o 
próprio Florisbal foi me colocando a par 
de toda a rotina e, agora, junto com essa 

competente equipe da Globo, podemos 
seguir em busca dos nossos grandes de-
safios”, complementa o executivo. 

Entre esse desafios, Schroder ressalta 
como principal a necessidade de captu-
rar o espectador. “Hoje a audiência é afe-
tada por fatores como feriado, chuva, fim 
de semana, entre outros. Temos de ofe-
recer produtos cada vez mais atraentes, 
para surpreender o espectador”, afirma o 
diretor-geral. “Contudo, não temos de ter 
preocupação com a audiência, mas sim 
com a relevância. Buscamos fazer pro-
gramas que sejam comentados e que fa-
çam a diferença no País. Não se pode di-
zer que uma atração não cumpriu essa 
função pelo fato de ela ter ficado um ou 
dois pontos abaixo do estipulado. Traba-
lhamos o tempo todo em busca da rele-
vância”, enfatiza Schroder.

Para cumprir essa missão, o diretor-
-geral anuncia que a Globo continuará 
mantendo o tripé jornalismo-esporte-
-entretenimento como parâmetro de suas 
ações e, também, investirá na transposi-
ção do conteúdo para outras plataformas. 
“Estamos trabalhando nossa entrada nas 
smart TVs e, constantemente, nos preo-
cupamos em qualificar a experiência do 
consumo de nosso conteúdo em outras 
telas. Já temos a concepção de que a in-
ternet é uma plataforma complementar 
e a tratamos estrategicamente, seja com 
o oferecimento dos nossos programas 
por streaming ou pelo monitoramento e 
estímulo da repercussão da nossa grade 
nas redes sociais”, explica.

Entre as novidades do ano na grade da 
Globo estão as estreias das novelas Amor 
à Vida (das 21h), Sangue Bom (das 19h) 
e o remake de Saramandaia (às 23h30) e 
também dos seriados Na Teia e o Dentis-
ta Mascarado — este último estrelado por 
Marcelo Adnet, a mais recente contrata-
ção da emissora. O esporte também ga-
nha novas vozes. Para turbinar a cober-
tura da Copa das Confederações, o em-
presário e ex-jogador Ronaldo Fenômeno 
será comentarista do torneio, na equipe 
de Galvão Bueno. Na Fórmula 1, Rubens 
Barrichello também fará as vezes de co-
mentarista nas transmissões. 

Mais esporte ainda
O Esporte Interativo aproveita o 

lançamento da grade de programação de 
2013 para mudar sua identidade visual, 
que deve reforçar o posicionamento da 
marca com mais foco no esporte do que 
na interatividade. “Sabemos da audiência 
que temos na TV, que é um público fiel e 
em paralelo construímos outro público 
nas redes sociais, que teve importância 
estratégica no nascimento e crescimento 
de nossa marca”, explica Fábio Medeiros, 
diretor de conteúdo. Após estudos, o 
Esporte Interativo decidiu unificar o 
conceito da marca. O primeiro ponto 
foi fazer um redesign dos logotipos que 
substituem os antigos a partir desta 
segunda-feira, 1º. Na mesma data, estreia a 
nova programação. 

Dentre as novidades estão a 
transmissão de WWE, uma modalidade 
de luta; os programas Grid, Curva 
do S e Curva do S na Pista, sobre 
automobilismo; e O Incrível Kajuru, 
programa diário em que o apresentador 
promete ser 100% ele mesmo e emitir 
suas polêmicas opiniões. Além dos 

novos, o canal também repaginou 
outros programas com, o Caderno de 
Esportes, que deixa de ser uma revista de 
notícias para se tornar um jornal diário 
e com conteúdo próprio, não apenas a 
repercussão de notícias como era feito 
até então. André Henning chega como 
produtor e apresentador do jornal. 

Também em 2013, o canal aproveita 
para explorar os 60 anos de Zico, que 
faz parte do quadro de apresentadores 
do Esporte Interativo e acaba de voltar 
do Iraque onde comandou a seleção 
durante uma temporada. Além do 
programa Zico na Área, comandado pelo 
ex-jogador, o craque terá diversas ações 
nas plataformas da marca voltada para 
os seu aniversário. “Quando nascemos, 
a interatividade era nosso diferencial. 
Hoje, já está no nosso DNA, por isso nos 
voltamos para a construção de conteúdos 
relevantes, com novos formatos e que 
já nasçam multiplataforma. A palavra 
esporte vai ganhar mais importância”, 
finaliza Medeiros.

Nathalie Ursini

Pela primeira vez, apresentação da grade da Globo foi exibida para telespectadores
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Meta ambiciosa
Em setembro de 2013 a Record come-

mora 60 anos de existência e, em vez de 
antecipar as comemorações, decidiu tra-
çar para si metas audaciosas. “Foi solicita-
do a todos nós que, em um prazo de três 
a cinco anos, a Record consiga dividir a 
audiência e o faturamento publicitário 
com a emissora líder. E, com o nosso in-
vestimento em tecnologia, programação 
e talento, não temos dúvida de que ire-
mos cumprir”, projeta o vice-presidente 
comercial da emissora, Walter Zagari. Co-
mo meta para 2013, a Record espera in-
crementar em 15% seu faturamento pu-
blicitário que, no ano passado, alcançou o 
montante de R$ 1,7 bilhão, de acordo com 
números fornecidos por Zagari. A Globo 
Comunicação e Participações S.A. — que 
envolve as operações de televisão aberta, 
internet, TV paga e revistas — teve recei-
ta líquida publicitária e de serviços de R$ 
12,59 bilhões, valor 32% maior do que a 
do ano anterior, informou o demonstrati-
vo financeiro publicado pela companhia 
na quarta-feira 27. O demonstrativo não 
discrimina a fonte das receitas, mas sabe-
-se que a maior parte dos negócios está 
ligada à TV aberta (leia mais à pág. 32).

A diferença entre os números expõe a 
dificuldade de cumprir a meta e a emis-
sora admite que é necessário evoluir pa-
ra alcançar o mais alto posto da mídia 
nacional. “Sabemos que ainda não so-
mos os melhores, mas nosso desejo de 
melhorar não irá cessar. O compromisso 
da Record é fazer TV de qualidade para 
o público brasileiro, gerando entreteni-
mento e movimentando a economia do 
País”, declarou o presidente da emissora, 
Alexandre Raposo, em evento de lança-
mento da programação, realizado na se-
mana passada.

Ao apresentar sua grade, a Record en-
fatizou sua produção de conteúdo ao vi-
vo, comprometendo-se a continuar com a 
carga diária de 15 horas de programas em 
tempo real. “Com tanta oferta de conteú-
do, irá sobreviver quem conseguir atingir 
todas as plataformas e todos os públicos. 
Para isso, quanto mais tivermos uma pro-
gramação ao vivo e inédita, melhor se-
rá para captar o espectador e prender a 
atenção dele”, analisa Raposo.

Em 2013, as novidades na grade da Re-
cord ficam por conta do reality show Got 
Talent Brasil, apresentado pelo humorista 
Rafael Cortez, do remake da novela Dona 
Xepa e da exibição da série internacional 
The Bible (A Bíblia). A área de dramatur-
gia deve ser um dos destaques da Record 

neste e nos próximos anos. “Nossas mi-
nisséries bíblicas são a prova de que con-
seguimos criar uma tecnologia incrível 
de produção. Temos como meta colocar, 
até 2014, três faixas de novelas no ar, si-
multaneamente”, promete Walter Zagari.   

Se no ano passado a Record respirou 
os Jogos Olímpicos, agora a emissora pla-
neja a cobertura de um novo ciclo espor-
tivo, com as transmissões da Olimpíada 
de Inverno de Sochi, na Rússia, em 2014, 
os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no 
Canadá, em 2015, e os Jogos Olímpicos 
do Rio de Janeiro, em 2016. O vice-pre-
sidente comercial não esconde, no en-
tanto, a frustração de não ter consegui-
do levar o futebol à tela da emissora. “Fi-
zemos as melhores propostas aos clubes 
para conseguir o Campeonato Brasileiro, 
há dois anos. Infelizmente não consegui-
mos, mas é um desejo que sempre tive”, 
admite Zagari.

Criando hábito
Um pouco mais afastada da disputa en-

tre Globo e Record, e testando uma pro-
gramação diferente das concorrentes há 
alguns anos, a Bandeirantes anunciou a 
continuidade de investimento nos mes-
mos programas e atrações que já estão em 
sua grade. “Para conquistar audiência não 
se pode ficar trocando programas do ar. É 
preciso dar um tempo para que o público 
se acostume com aquilo e passe a consu-
mi-lo de forma espontânea. Televisão é 
hábito e é isso que a Band busca, agora”, 
esclarece Marcelo Mainardi, vice-presi-
dente de comercialização da emissora. 

Como um aliado nessa missão, a Band 
tem, neste ano e no próximo, as transmis-
sões da Copa das Confederações e da Co-
pa do Mundo, ambos torneios que terão o 
Brasil como sede. Com forte tradição nas 
transmissões esportivas, a emissora en-
volverá toda sua equipe e tecnologia pa-
ra inserir o público nos jogos e nas atra-
ções esportivas relativas aos eventos. O 
plano comercial da Copa das Confedera-
ções já está no mercado (leia mais à pág. 
32) e o da Copa do Mundo será lançado 
no dia 8 de abril.

Diferentemente das emissoras co-
merciais, a TV Cultura sabe que a bus-
ca pela audiência, no seu caso, passa 
pela missão de apresentar ao público 
atrações diferentes daquelas ofereci-
das em outros canais. “Não queremos 
padronizar estilos nem definir que de-
terminado tipo de música é melhor do 
que outro. Nossa meta é oferecer ao pú-
blico opções de qualidade, programas 

As principais atrações de 2013

Globo

Novidades 

Novelas Amor à Vida, Sangue Bom e 
Saramandaia 

Séries O Dentista Mascarado e A Teia

Entretenimento The Voice Brasil 2 (foto)

Esportes Copa das Confederações (com 
Ronaldo como comentarista) e 
Fórmula 1 (com Rubens Barrichello)

Sucessos da casa

Programas  
de auditório 

Domingão do Faustão, Caldeirão do 
Huck, TV Xuxa, Esquenta, Programa 
do Jô, Altas Horas, Amor & Sexo, 
Encontro com Fátima Bernardes 

Seriados A Grande Família, Tapas e Beijos 
(foto), Louco por Elas, Pé na Cova

Jornalismo Fantástico, Jornal Nacional, Jornal 
Hoje, Bom dia Brasil, Jornal da 
Globo, Bem-Estar, Globo Repórter

Record

Novidades Got Talent Brasil, The Bible (série), 
Dona Xepa (foto), O Aprendiz

Sucessos  
da casa 

Domingo Espetacular, O Melhor do 
Brasil, Programa do Gugu, Hoje em 
Dia, Legendários, Programa da Tarde

Band

Novidades Quem Quer Casar com Meu Filho?, 
Quem Quer Ser um Milionário?, Copa 
das Confederações

Sucessos  
da casa 

Pânico na Band (foto), CQC, A Liga, 
Jornal da Band, Jogo Aberto, 
Mulheres Ricas

TV Cultura 

Novidades Quem Sabe Sabe, Guia do Dia, Poli, 
Mad Men, Peixonáuticos, Nilba e 
os Destronautas, Cocoricó Conta 
Clássicos (foto), Sítio do Pica Pau 
Amarelo, Pedro e Bianca

Sucessos  
da casa 

Cocoricó, Cartãozinho Verde, Viola 
Minha Viola, Provocações, Jornal da 
Cultura, Manos e Minas

aos quais ele não teria acesso, com to-
das as diversidades e qualidades possí-
veis”, resume João Sayad, presidente da 
Fundação Padre Anchieta, mantenedo-
ra da TV Cultura.

Ao apresentar sua programação pa-
ra 2013, a emissora preocupou-se em se 
mostrar atenta às transformações da mí-
dia. “Não fazemos mais conteúdo para 
a TV, mas sim para todas as telas”, resu-
miu Eduardo Brandini, vice-presiden-
te de conteúdo da Fundação Padre An-
chieta. De acordo com ele, a TV Cultura 
vem fazendo pesquisas e desenvolven-
do tecnologia para se adequar ao gosto 
da nova geração de espectadores. O re-
sultado disso poderá ser conferido, pri-
meiramente, no Jornal da Cultura e no 
game show Quem Sabe, Sabe, que retor-
na à grade de programação. Enquanto as 
duas atrações estiverem no ar, um canal 
no site oficial da emissora, o Cmais, ofe-
recerá informações adicionais e intera-
tividade com o público.

Schroder: compromisso com a relevância Mainardi afirma que hábito controi audiência

Zagari, da Record, prevê crescimento de 15%
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1553, p. 34-35, 1 abr. 2013.




