
Aos 50 anos, a Record aposta na dramaturgia 
 
 
São Paulo, 29 de Setembro de 2003 - Liderança, música, incêndios, esportes, bispos e 
jornalismo movimentaram os 50 anos da TV Record. Inaugurada por Paulo Machado de 
Carvalho em 27 de setembro de 1963, a Record é a única sobrevivente da primeira 
geração de emissoras do País. Atualmente em terceiro lugar no ranking nacional de 
audiência, a emissora chegou a atingir 100% de audiência com os Festivais de Música 
Popular Brasileira nos anos 60, tempos de líder indiscutível com programas como 
Jovem Guarda e o humorístico Família Trapo.  

Agora, sua missão é superar o SBT de Silvio Santos no curto prazo. "Para atingir a 
meta de chegar ao segundo lugar em audiência antes do nosso próximo aniversário 
investiremos alto em dramaturgia e em filmes", diz o presidente da Record, Dennis 
Munhoz. A despeito da sua falta de tradição em teledramaturgia, a intenção da 
emissora é realizar duas novelas em 2004. "Sou contra esta história de fazer e parar", 
diz Munhoz.  

Em 1997 a emissora implantou o Núcleo de Dramaturgia que até 1999 produziu 
novelas como "Canoa do Bagre", "Estrela de Fogo" e "Louca Paixão" e algumas 
minisséries. De agora em diante, segundo Munhoz, tudo vai ser diferente. "Esse 
projeto esta sendo planejado cuidadosamente. Temos a intenção de permanecer nesse 
mercado no longo prazo."  

Munhoz aposta na novelas não só para uma ascensão imediata, mas para um final feliz 
com que todos os dirigentes da TV brasileira sonham: o primeiro lugar de audiência, 
cativo da TV Globo desde os anos 70. "Em cinco anos nos imagino no primeiro lugar. 
Ainda não sei como vamos chegar lá, mas tenho certeza que a revolução da TV digital 
trará mudanças dramáticas no cenário", prevê.  

Embora ainda não revele quanto será investido no projeto de dramaturgia, Munhoz 
afirma que o orçamento da emissora para 2004 será 30% maior do que o de 2003, 
que é igual ao de 2002. "A despeito da retração das verbas de publicidade do governo 
federal e da queda no movimento publicitário em geral, nosso faturamento deve 
crescer cerca de 20% este ano", calcula.  

Por questões contratuais, ele diz não poder revelar ainda os nomes envolvidos no 
projeto. Mas antecipa que as novelas serão escritas por dramaturgos brasileiros e que 
seguirão os mesmos valores morais que regem toda a programação da rede. O 
principal executivo nega que a Record de hoje tenha uma relação umbilical com a 
Igreja Universal, dona da emissora. "No horário comercial da rede, das 7 da manhã à 
meia noite, não há um minuto de programação religiosa. A programação da igreja se 
concentra das 0h30 às 7h", defende-se.  

Munhoz diz não ver dicotomia alguma entre a realização de projetos de ficção - 
necessariamente baseados em conflitos - que podem implicar em mensagens 
contrárias aos preceitos difundidos pela igreja do Bispo Edir Macedo. "Seja qual for o 
argumento da novela, ela será realizada de acordo com os valores éticos e familiares 
que caracterizam nossa programação. Dá para fazer dramaturgia sem fazer apologia 
ao sexo."  



A Record apostará num posicionamento comportamental mais próximo à moral do 
brasileiro médio e não tão focalizado nos conceitos aparentemente mais elásticos dos 
que vivem nas principais capitais do País, que são os que orientam a dramaturgia 
realizada pela Rede Globo. "Acho que essa proximidade com a realidade do espectador 
será um diferencial importante para nossa dramaturgia."  

Segundo o executivo, pesquisas qualitativas de audiência realizadas pela emissora 
apontam que os evangélicos ficam em 3ºlugar no mix de espectadores. "Nessa 
pesquisa ident ificamos que dispomos de grande credibilidade junto ao telespectador", 
diz Munhoz. "O padrão familiar dos nossos programas permite que nossa audiência se 
sinta à vontade em deixar as crianças assistirem o canal", diz o executivo que proíbe 
palavrões e sexo na programação.  

De olho na concorrência, A Record está negociando um pacote de filmes capazes de 
competir com os exibidos pela Globo e pelo SBT. O jornalismo, atual estrela da 
emissora, foi reforçado neste ano com o investimento de US$ 2,5 milhão em 
equipamentos. A Record também continuará na competição pela transmissão de 
eventos esportivos, especialmente de futebol.  
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