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dos maiores nomes da música popular brasi
leira, ficou eternizada na memória de muitos. 
Para lembrar sua origem, basta fazer uma via
gem ao passado, especificamente em 1966, 
quando Chico Buarque ganhou o II Festival de 
Música Popular Brasileira, transmitido pela 
TV Record. Interpretada por Chico e Nara 
Leão, ela dividiu o troféu “Viola de Ouro” de 
Io lugar com a melodia “Disparada”, composi
ção de Geraldo Vandré e Théo de Barros e 
interpretada por Jair Rodrigues, Trio Mariá e 
Trio Novo. Esses são apenas alguns dos mui
tos nomes consolidados pelos festivais.

Não é à toa que a década de 1960 é conhe
cida como “Anos Dourados” da emissora. O 
produtor musical Solano Ribeiro foi o organi
zador do gênero, que estreou na TV Excelsior 
dois anos antes. “Em 1967, o festival repre
sentou 97% do Ibope, um dos maiores da 
história da TV brasileira. Foi um sucesso 
extraordinário e acompanhou grandes movi
mentos musicais, como MPB, bossa nova e 
samba. Foi uma revolução na música”, desta
ca o produtor. Durante um regime político 
ditatorial militar, marcado por autoritarismo 
e repressão, as canções transmitiam mensa
gens implícitas de protesto.

Segundo Solano, ao contrário de outros 
canais da época, que investiram pesado em 
novelas, a emissora deixou evidente a escolha 
pela linha musical, que conquistou a prefe

rência do público e, consecutivamente, a 
liderança da audiência. Após três anos, o pro
dutor se desligou da televisão. “Saí, princi
palmente, por causa do AI-5 [Ato Institucional 
n° 5]. que representou o ápice da radicaliza
ção do regime militar. A ditadura perseguiu 
cantores, compositores, jornalistas, pintores. 
Não era possível dar continuidade aos festi
vais nesse cenário. Os artistas que eu tinha 
revelado estavam presos ou exilados. Eu não 
podia fazer de conta que estava tudo certo. 
Depois disso, o canal 7 ainda fez um festival, 
mas eu não estava mais com eles.”

O bom momento foi interrompido por uma 
série de incêndios. No primeiro deles, em 
julho de 1966, estima-se que tenham sido 
perdidos, aproximadamente, 320 rolos de 
fitas. O prejuízo foi calculado em cerca de 
dois bilhões de cruzeiros. Os incidentes atin
giram estúdios, centrais técnicas, arquivos e 
o departamento de vídeo.

N O V A  F A S E
O início dos anos 1990 marcou um dos acon

tecimentos mais importantes da história recen
te da televisão brasileira: a compra, avaliada em 
US$ 45 milhões, da Rede Record pelo bispo 
Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do 
Reino de Deus (IURD). Segundo informações 
publicadas no site da emissora, a mudança do 
controle acionário deu início a uma nova fase,
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que resultou em mais programação, mantendo 
o jornalismo como carro-chefe, e iniciou a for
mação de uma rede nacional de emissoras.

Macedo, em seu recente livro “Nada a 
Perder 2” (editora Planeta), conta a sua ver
são da história. De acordo com a obra, a 
empresa faturava US$ 2,5 milhões por ano e 
acumulava US$ 20 milhões em contas a pa
gar. No fechamento do balanço de 1989, a 
Record não sobreviveria. “Eu sabia que, se 
aparecesse logo de imediato, a negociação 
seria superfaturada ou desfeita possivelmen
te por preconceito. Por isso, seu Vieira 
[Laprovita Vieira, intermediador da compra] 
comparecia em todas as reuniões com um 
maço de cigarro à mostra no bolso da camisa. 
Ninguém desconfiou que era eu quem estava 
por trás de uma compra tão importante”, 
explica, em trecho do livro.

Segundo ele, quando Paulo Machado de 
Carvalho e Silvio Santos descobriram que ele 
seria o responsável pela compra, o negócio quase 
foi cancelado. Foi por causa da crise econômica 
que o Brasil atravessava na época, com altos 
índices de inflação e baixo crescimento, que os 
antigos donos decidiram aceitar a proposta.

Atualmente são 107 emissoras que cobrem 
98% do território nacional, além da transmis
são para mais de 150 países pela rede interna
cional. A audiência média-dia (das 19 às 24 
horas) é de sete pontos, vice-líder isolado. De

acordo com Douglas Tavolaro, vice-presidente 
de jornalismo, os programas de notícias sem
pre estão entre a liderança e a vice-liderança 
nos horários em que são exibidos.

A programação da manhã (“Balanço Geral 
Manhã”, “SP no Ar” e “Fala Brasil”) gira em 
torno de 7 a 8 pontos. No final de semana, o 
“Domingo Espetacular” chega a momentos de 
liderança, com picos de 17 pontos. “O jorna
lismo é a espinha dorsal da nossa estrutura. 
Podemos interromper a grade a qualquer 
momento para informar nosso telespectador 
sobre fatos relevantes”, afirma Tavolaro.

Com o popular bordão “Corta pra mim”, o 
apresentador do programa “Cidade Alerta”, 
Marcelo Rezende, viu sua audiência crescer 6% 
de janeiro de 2012 até agosto deste ano, segun
do pesquisa realizada pelo Ibope. Para Rezende, 
o diferencial da atração está na mescla entre o 
noticiário policial e uma conversa bem-humo
rada entre ele, Percival de Souza, Bacci, Fernanda 
Burger, Merie Gervasio e revelações de outras 
praças, como Fabíola Gadelha (AM), Priscila 
Amaral (PA) e Shirley Barroso (MG). “Con
seguimos montar um time de mulheres na 
reportagem, uma coisa que eu queria há tem
pos. Elas são o sucesso do programa.”

Com tamanha bagagem e importância para 
a mídia nacional e buscando caminhos para 
manter-se viva e competitiva no mercado, 
que venham à Record outros 60. D
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Caixa de texto
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 27, n. 294, p. 58-61, out. 2013.




