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RESUMO 

A presente pesquisa busca refletir sobre a formação do modelo de televisão comercial 

brasileiro e sua influencia na implantação da maior emissora de comunicação do Brasil, a TV 

Globo. Assim, apresenta, primeiramente, o desenvolvimento histórico das emissoras de 

televisão brasileira, refletindo sobre a natureza comercial e identifica as estratégias 

convocadas por ela para divulgar e promover os seus produtos e o seu fazer, com a finalidade 

de manter audiência e conquistar anunciante. 
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APONTAMENTOS INICIAIS 

O conceito de televisão, como é empregado, tem diferentes níveis de entendimento: 

tanto como os produtos veiculados nas grandes empresas comerciais, estatais e 

retransmissoras, abertas ou pagas, nacionais ou internacionais, até as emissoras de pequeno 

alcance, passando ainda por outros, naturais de produtores independentes e por grupos de 

intervenção de canais de acesso público público (MACHADO, 2005, p.20).  

A própria denominação do aparelho televisual, desde sua concepção, recorreu a 

diferentes origiens: “na tentativa de achar o melhor nome para significar a transmissão de 

imagens sem fio e à distância, os cientistas batizaram três vezes, até achar o nome pelo qual a 

conhecemos hoje: radiovisão, vídeo e finalmente televisão” (SQUIRRA, 2004, p.32). Aqui é 

possível inferir, indiscutivelmente, as influências que a televisão recebeu dos meios que a 

precederam, tanto indiretamente, como da música, da literatura, do teatro e da fotografia, 

como diretamente, no caso do rádio e do cinema. 

                                                           
1
 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. 

Professor Substituto do Departamento de Ciências da Comunicação/UFSM. Integrante do Grupo de Pesquisa 

Comunicação Televisual - COMTV. E-mail: gabrields92@hotmail.com 
2
 Doutora em Comunicação Midiática. Professora da Universidade Federal do Pampa/RS. Integrante do Grupo 

de Pesquisa Comunicação Televisual - COMTV. E-mail: fersagrilo@gmail.com 



 

Diferentemente de outros países, em que predominaram emissoras públicas ou estatais, 

a televisão, no Brasil, nasce privada pela iniciativa do empresário e jornalista Assis 

Chateubriand, que inaugurou oficialmente a primeira televisão brasileira, TV Tupi Difusora, 

no dia 18 de setembro de 1950, em São Paulo, canal 3, que se constituiu na primeira estação 

de televisão da América do Sul. Quatro meses após a inauguração da primeira emissora, o 

mesmo empresário iniciou um novo empreendimento no Rio de Janeiro, inaugurando, no dia 

20 de janeiro de 1951, a TV Tupi Rio. 

A implantação da televisão aconteceu em um período de forte crescimento industrial. 

A economia do país estava em ascensão devido à intensificação da industrialização, quando 

os empresários começaram a investir em novas tendências já utilizadas nas nações 

desenvolvidas. Tudo isso, misturado ao “auge da liberação dos costumes e da revolução 

religiosa e sexual pela qual passava o mundo inteiro” (GONTIJO, 2004, p. 418), impulsionou 

o desenvolvimento da televisão no Brasil. 

O presente trabalho tem como proposta entender como a formação do modelo de 

televisão comercial brasileiro influenciou a implantação da maior emissora de comunicação 

do Brasil, a TV Globo, sobretudo nos últimos anos. Para tanto, apresenta-se uma análise 

preliminar da mídia televisão no Brasil e seu desenvolvimento ao longo dos últimos setenta e 

sete anos, para melhor compreensão de sua história, dividida em sete fases. Depois, são 

realçados os aspectos econômicos que cercam essa mídia, visto que a televisão brasileira é 

comercial, e depende do investimento publicitário; os aspectos sociais, pelo perfil do 

telespectador e hábitos de consumo; e o exame de algumas estratégias utilizadas pela TV 

Globo para marcar sua atuação no território nacional. 

 

AS FASES DA TELEVISÃO NO BRASIL 

Para melhor compreender as transformações pelas quais a televisão brasileira passou 

desde sua concepção, apresenta-se aqui, de acordo com Mattos (2010), sua história, dividida 

em sete fases: (1) fase elitista (1950-1964); (2) fase populista (1964-1975); (3) fase do 

desenvolvimento tecnológico (1975-1985); (4) fase da transação e da expansão internacional 

(1985-1990); (5) fase da globalização e da TV paga (1990-2000); (6) fase da convergência e 

da evolução digital (2000-2010); e (7) fase da portabilidade, mobilidade e interatividade 

digital (2010-). 

A primeira fase, denominada de elitista, de 1950 a 1964, diz respeito à época em que 

apenas a elite econômica tinha acesso aos aparelhos de televisão, seja pelo preço exacerbado 



 

da aparelhagem (pouco menos que um carro), seja pela dificuldade na aquisição (não era 

fabricado no Brasil, até 1951). Desde o início, mesmo com o pouco alcance, a principal fonte 

de renda da indústria televisiva foi a publicidade, sobretudo as agências internacionais que já 

conheciam o potencial do novo meio. Justamente por isso, durante a primeira década, os 

programas eram identificados pelo nome do patrocinador, como exemplo tem-se o primeiro 

telejornal da televisão brasileira, o Repórter Esso, que teve seu início em 1952 (MATTOS, 

2010). 

Nessa fase, é fundada a TV Record (1953) e a TV Excelsior (1959), que, de acordo 

com Mattos (2010, p. 92), foi “responsável pela produção da primeira telenovela em capítulos 

diários e também da telenovela mais longa da história – Redenção –, com um total de 596 

capítulos”. Outro importante fator dessa fase é o surgimento do videoteipe em 1960, que 

possibilitou a exibição de um mesmo programa, várias vezes por semana. 

 A segunda fase, chamada de populista, de 1964 a 1975, caracteriza-se pela influência 

política da ditadura militar que interferiu diretamente na programação das emissoras. Durante 

os governos militares (1964-1985), as mídias foram obrigadas a direcionar suas 

responsabilidades para o desenvolvimento da cultura nacional. Por causa disso, os programas 

exportados perderam espaço e os de auditório assumiram grande parte da programação.  

 No ano de 1965, mais precisamente no dia 26 de abril, foi fundada, no Rio de Janeiro, 

pelo jornalista Roberto Marinho, a TV Globo, que inicialmente contou com o incentivo 

técnico e financeiro, e com a experiência gerencial do grupo americano Time-Life. No dia 24 

de março de 1966, a TV Globo iniciou suas transmissões em São Paulo. 

No final dos anos 1960, a Globo já possuía larga audiência, pois havia direcionado 

sua programação para as camadas socioeconômicas mais baixas da população. 

Manteve essa política até 1973, consistindo sua programação em telenovelas, 

programas de concursos e filmes importados dos Estados Unidos, que eram mais 

baratos que os produzidos no Brasil. A consolidação da TV Globo como Rede 

Nacional começou em 1969, quando seus programas passaram a ser transmitidos 

simultaneamente em várias cidades através de micro-ondas (MATTOS, 2010, 

p.102). 
 

 Na década de 1970, a Rede Globo, importando estratégias de comercialização, criou o 

departamento de pesquisa e análise, responsável por planejar a publicidade e, através dos 

resultados das pesquisas socioculturais, adaptar a programação para os diferentes públicos. 

Por meio desse departamento, foi criado o chamado “Padrão Globo”, que busca a qualidade 

técnica dos programas da emissora. Dois anos após a criação do padrão de qualidade, a TV 

Globo, em 1972, transmitiu a primeira cobertura oficial a cores na televisão brasileira: a Festa 



 

da Uva, em Caxias do Sul. A partir daí, a televisão começou a exibir programas com maior 

requinte técnico, produzindo uma programação bonita e colorida, nos moldes do Fantástico – 

o show da vida, criado em 1973. 

Em síntese, a segunda fase projetou o segmento do telejornalismo que ganhou mais 

espaço, bem como o da telenovela que começou a adquirir grande respaldo no cenário 

nacional, atraindo parte significativa do chamado “bolo publicitário”. 

 A terceira fase, conhecida como fase do desenvolvimento tecnológico, de 1975 a 1985, 

ainda no período militar, é marcada pelo aperfeiçoamento técnico e pela produção de 

qualidade das emissoras que objetivavam principalmente a exportação desses materiais 

produzidos. Assim como o rádio, a televisão também foi utilizada pelos militares para 

construir e disseminar o espírito nacional, além das crenças, culturas e valores defendidos 

pelo regime. O governo investiu no melhoramento das condições técnicas e operacionais das 

telecomunicações, para expandir as mensagens através do território nacional. Devido ao maior 

alcance, a televisão transformou-se no mais importante veículo publicitário do país, o que 

conduziu a uma maior dependência dessa mídia ao governo e aos anunciantes, na escolha dos 

conteúdos transmitidos. 

De acordo com Mattos (2010, p. 121), “em agosto de 1981, a rede de emissoras de 

televisão de Silvio Santos, o SBT – Sistema Brasileiro de Televisão –, iniciou suas 

transmissões”; em 1982, o videocassete doméstico começou a se tornar acessível ao grande 

público; e, em 1983, entrou no ar a Rede Manchete. No final dessa fase, já existiam quatro 

redes comerciais no território brasileiro: Bandeirantes, Globo, Manchete e SBT; duas 

regionais: Record, em São Paulo, e Brasil Sul, no Rio Grande do Sul; e uma rede estatal: a 

Educativa. 

A quarta fase, chamada de fase da transação e da expansão internacional, de 1985 a 

1990, é marcada pelo fim da Ditadura Militar e pela maior quantidade de produtos 

exportados. De acordo com Bizinover (1985, p. 47), a Rede Globo chegou ao seu 20º 

aniversário como a 

quarta maior rede de televisão comercial do mundo (só superada pelas norte-

americanas BBS, ABC e NBC); primeira em volume de produção (80%), cobrindo 

98% do território nacional (cinco estações e 51 afiliadas); 12 mil funcionários 

(1.500 vinculados à produção de 2h40min diárias de ficção); detendo 70% de 

audiência (82% no pique das oito) e quase a metade das verbas do nosso mercado 

publicitário, avaliado em US$ 550 milhões. 
 

Mesmo com o término do regime militar, a televisão continuou servindo como 

importante ferramenta estratégica do governo, para comunicar à sociedade as ações da Nova 



 

República. Com a maturidade técnica das emissoras, o aumento da produção e a consequente 

diminuição da influência que os americanos exerciam sobre a televisão brasileira, aumentou a 

competitividade entre as emissoras e o investimento em direção ao mercado internacional, o 

que as levou à criação de novas estratégias de produção, reprisando sucessos para preencher 

horários, antes ocupados por “enlatados” estrangeiros (MATTOS, 2010, p. 129). 

A quinta fase, denominada de fase da globalização e da TV paga, de 1990 a 2000, 

busca a modernidade e a democratização da informação, quando foram estabelecidas as bases 

para a implantação da televisão por assinatura (via cabo ou satélite). A TV Globo adotou 

técnicas de produção semelhantes às americanas, e passou “a incluir cerca de 50% de música 

estrangeira nas trilhas sonoras das novelas” (MATTOS, 2010, p. 116), para facilitar a 

penetração no mercado internacional e a exportação dos produtos. 

Também foi iniciada a busca por programas interativos, como é o caso, em 1992, do 

programa Você Decide (MATTOS, 2010), que, em pouco tempo, tornou-se sucesso entre os 

telespectadores que dele participavam, através da votação por telefone, escolhendo o desfecho 

das histórias. A aceitação foi tão expressiva, que, em 1993, a Globo já tinha vendido o 

formato do programa para onze países e mantinha negociação com mais sete. 

Depois de regulamentada a TV a cabo, após aprovação da Lei 8.977, no final da 

década de 90, passaram a funcionar no Brasil seis operadoras de televisão por assinatura: a 

Sky Net, das Organizações Globo; a DirecTV, do Grupo Abril (1996); a Tecsat e a KTV 

(1998); a Net, pertencente às Organizações Globo; e a TV A, do Grupo Abril (1999), 

respectivamente.  

Em 1999, a Rede Globo deu importante passo na sua estratégia de atuação no mercado 

estrangeiro, com a TV Globo Internacional, no intuito de atender os brasileiros que viviam no 

exterior, o que possibilitou a criação de um canal totalmente em português. Esse crescimento 

foi decorrente do faturamento da emissora, com a exportação das telenovelas: “até 1999, a 

Globo exportava suas novelas para 123 países, assegurando uma receita média de US$ 35 

milhões por ano. Para serem exportadas, as novelas são compactadas, reduzindo a quantidade 

de capítulos em cerca de 30%” (MATTOS, 2010, p. 148). 

A sexta fase, chamada de fase da convergência e da evolução digital, de 2000 a 2010, 

surge em decorrência dos novos produtos tecnológicos, o que modificou a vida das pessoas e 

também o perfil do telespectador. Ao lado disso, as emissoras de televisão adquiriram uma 

melhor qualidade de produção e transmissão, ressaltada pelo surgimento da televisão digital, o 

que possibilitou, ainda, a rápida interação com o telespectador.  



 

 A televisão, antes um grande aparelho, depois uma tela de plasma, ganhou notoriedade 

e importância: foi colocada na sala, ou, até mesmo, pendurada na parede como se fosse obra 

de arte. O advento da internet, e sua interface com a televisão, assinalou o momento da 

convergência, definida por Jenkins (2008, p. 29), como “uma transformação cultural, à 

medida que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões 

em meio a conteúdos de mídia dispersos”. 

 Aliada a essa cultura da convergência, após muitos testes, no dia 02 de dezembro de 

2007, foi implantado, em São Paulo, o padrão de TV digital terrestre que, depois, foi adotado 

em todo o Brasil. A partir desse marco, os conglomerados de mídia passaram a produzir seus 

programas em HDTV (high definition television).  

A sétima e última fase, chamada de fase da portabilidade, mobilidade e interatividade 

digital, de 2010 até o momento atual, compreende a ascensão das novas mídias, exigindo a 

adaptação das empresas de televisão aos novos aparatos tecnológicos. 

Se antes a convergência previa a relação entre a internet e a televisão, a partir de 

agora, com o surgimento de novas tecnologias, a tevê passa a dividir espaço com o telefone 

celular que, além de ser usado para fazer ligações, enviar mensagens, fotografar, presta-se ao 

acessa à internet e às redes sociais digitais, ao download de filmes, vídeos e músicas, além de 

possibilitar ao usuário assistir aos programas da televisão. 

As fases propostas por Mattos (2010) podem ser enriquecidas, quando elas são 

complementadas por informações referentes à quantidade de aparelhos de televisão presentes 

nos lares brasileiros, como indica a figura abaixo.  

 

Figura 1 - Número de televisores em uso no Brasil 

Fonte: Adaptado da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (2014) 



 

 

Como se pode ver, houve um significativo aumento de aparelhos televisores em um 

curto espaço de tempo: enquanto, em 1950, existiam 200 aparelhos, quinze anos depois, eram 

1.993.000 televisores, assinalando um crescimento de aproximadamente 996.400%. Já no 

início dos anos 1990, a quantidade era quinze vezes maior, totalizando 29.983.000, e um 

percentual de aproximadamente 1.405%. Por último, observa-se, em 2006, um total de 

50.800.00, contrapondo-se aos 63.200.00 de 2013, o que indica um aumento de 25%. 

Realmente foi um avanço bastante expressivo no perfil da mídia televisual e no interesse de 

participação por parte dos telespectadores. 

Também Duarte (2004, p. 77) reconhece o novo milênio, iniciado em 2000, como o 

período da pós-televisão, hipertelevisão ou metatelevisão, referentemente ao momento da 

chegada da tevê digital, com a convergência entre televisão e internet e também com a 

interatividade mediada pelos aparelhos celulares. Deve-se ressaltar ainda que as setes fases, 

propostas por Mattos (2010), fornecem um retrato bastante claro da história da televisão 

brasileira e permitem uma compreensão mais objetiva do estágio atual, marcado por essa 

profusão de recursos que enriquecem e complexificam a comunicação. 

 

NATUREZA COMERCIAL DA TELEVISÃO:  A TV GLOBO 

 Desde sua concepção, a televisão, no Brasil, surge como empresa comercial, o que 

determina a necessidade de anunciantes para sobreviver. No início de sua implantação, o novo 

meio sofreu resistência da população: por ser um aparelho muito caro, ficou restrito às classes 

de maior poder aquisitivo, e, por conseguinte, atraía poucos anunciantes, principalmente 

nacionais. Com o passar do tempo, a popularização do aparelho televisor e o crescente 

investimento em modernização da rede, a televisão passou a exercer importante papel na 

sociedade brasileira, a influenciar hábitos e costumes, bem como a determinar o que deveria 

ser consumido pelo telespectador. Aí o panorama mudou: o aumento de aparelhos televisores 

e o consequente crescimento da audiência levaram as agências de publicidade a investir mais 

e mais dinheiro na televisão, o que exigiu das emissoras novas estratégias de veiculação dos 

produtos dos anunciantes. Hoje, as emissoras de televisão, em especial as de televisão aberta, 

concentram a maior verba do investimento publicitário, que muitas vezes é superior àqueles 

das demais mídias. 

 Com o constante investimento do governo em aperfeiçoamento técnico, o surgimento 

e o investimento em novas tecnologias, e a criação de novas emissoras, houve uma 



 

consequente briga pela audiência, cada vez mais acirrada, que as obrigou a adotar estratégias 

que lhes permitissem informar o telespectador sobre o programa a ser exibido, o horário, os 

atores envolvidos. Assim, além de anunciantes externos, as emissoras, assumiam a posição de 

anunciantes dos próprios produtos. 

Isso acontece devido ao duplo papel que ela desempenha, de empresa privada e de 

veículo de comunicação, pois, ao mesmo tempo em que abre espaços para outros anunciantes 

divulgarem seus produtos, ela também precisa mostrar o próprio fazer para que os outros 

saibam de sua existência. 

Assim, enquanto, na condição de empresa, o objetivo é construir uma imagem 

favorável para o telespectador, buscando diariamente qualificar a produção, melhorar sua 

imagem, aumentar a audiência e alcançar o lucro desejado para sua manutenção; na condição 

de veículo, além das tradicionais funções de educar, entreter e informar, a televisão se vale-se 

da audiência alcançada e da imagem construída para atrair verbas de anunciantes externos. 

Segundo Castro (20011, 2012a, 2012b), a empresa de televisão funciona como qualquer outra 

empresa de cunho comercial, que tem por objetivo a maximização dos lucros para manter sua 

sustentabilidade. 

Isso significa a relação estreita entre a mídia televisão e o investimento publicitário. 

Figura 2 - Investimento publicitário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBOPE 

Nos últimos, do valor total do investimento publicitário, cerca de 50% fica 

concentrado nas emissoras de tevê aberta. Em 2005, dos 34,4 bilhões relativos ao 



 

investimento em publicidade, 16,5 foram destinados às emissoras de sinal aberto. Dois anos 

depois, em 2007, foram investidos 9 bilhões a mais, totalizando 25,7 bilhões. Os últimos 

dados, de 2014, apontam um crescimento de aproximadamente 51 bilhões de reais, se 

comparados a 2005.  

Observando o investimento total da publicidade em todos os meios de comunicação 

(121,1 bilhões), pode-se perceber que, no ano de 2014, foram destinados à televisão aberta 

56% (67, 5 bilhões), o que revela a preferência dos anunciantes e a importância dessa mídia 

no cenário nacional (Figura 2). 

De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, sobre os hábitos de consumo de 

mídia pela população brasileira, divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República, dos mais de 18 mil entrevistados, 95% afirmaram ver TV, dos 

quais 73% têm o hábito de vê-la diariamente, e o tempo médio é de 4h31min, de segunda a 

sexta-feira. Questionados sobre os motivos que os levam a assistir à televisão, 79% declaram 

que é para obter informação, 67% para diversão e entretenimento, 32% para passar o tempo 

livre e 19% por causa de um programa específico (PBM, 2015). 

Esses importantes dados reforçam o entendimento de que a televisão, por ser veículo 

de comunicação e empresa privada, precisa aliar às tradicionais funções de entreter, educar e 

informar, a função de promover, pois ela necessita valorizar seu espaço, atrair anunciantes e 

obter lucro no empreendimento. 

Atualmente, no Brasil, existem treze emissoras de televisão com sinal aberto: Ideal 

TV, RBI TV, Canção Nova, Aparecida, Globo, Band, CNT, Record, Record News, SBT, 

Rede Brasil, RIT e Rede TV, ainda que algumas não estejam disponíveis em todas as regiões 

do Brasil. A atuação dessas emissoras é regulada por lei, pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) e pelo Ministério das Comunicações. 

A televisão aberta só passou a receber essa denominação com o surgimento da 

televisão a cabo, por volta dos anos 90. Desde essa época, as operadoras de televisão por 

assinatura são obrigadas a incluir, em seus pacotes de canais, esses treze canais de tevê aberta.  

Se, no início das transmissões, a mídia televisual acompanhava pequena parte da 

população com maior poder aquisitivo, hoje ela está dentro das casas, nas salas, no quarto e 

na cozinha, fazendo companhia para quem vive sozinho e influenciando as conversas entre as 

famílias.  

Nos dias atuais, é possível afirmar que a mídia televisual representa, para uma parte da 

população, a única fonte de informação, pautando hábitos e costumes. Quem sabe por isso, a 



 

“televisão é a principal fonte de lazer e entretenimento do brasileiro. É barata, permanente, 

segura e extremamente rica em conteúdo” (FREITAS, 2007, p. 15). 

Essa configuração tem acirrado a concorrência: cresce o número de telespectadores 

com acesso aos aparelhos de tevê, o número de canais abertos e os avanços em tecnologia. 

Mas como comunicar ao público usuário as inovações tecnológicas e a qualidade dos 

programas oferecidos? As emissoras têm recorrido a diferentes estratégias de comunicação, 

sempre em busca de um diálogo mais efetivo com o telespectador. 

No caso da TV GLOBO, uma estratégia bastante utilizada é a adoção de um slogan, 

que se traduz no emprego de uma mesma frase, junto ao logo da emissora, repetida nos 

intervalos comerciais e também durante alguns programas, com o intuito de reforçar a marca e 

consolidar os valores que a empresa deseja transmitir aos telespectadores.  

Na figura 3, são apresentados alguns slogans adotados pela emissora, ao longo dos 

seus 52 anos (GLOBO, 2015), divididos em institucionais e comemorativos. 

 

Figura 3 – Slogans da Rede Globo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Globo (2015) 

 



 

Como se pode perceber, os slogans institucionais (até 2000) foram alterados ano a ano 

e em todos, praticamente, o nome da Globo esteve presente. A partir de 2001, a centralidade 

parece mais voltada ao público (a gente), deixando aparentemente implícita a referência à 

emissora. Em relação aos slogans comemorativos, a cada cinco anos, a emissora festeja suas 

atividades e reforça a necessidade de alardear ao público esse momento especial, registrando 

um novo slogan com o nome da emissora e a idade completada. Esse movimento, identificado 

no registro dos slogans, mostra a preocupação da emissora em  valorizar seu papel junto ao 

telespectador e em reforçar o seu tempo de atuação no cenário nacional. Nessa perspectiva, o 

slogan, para a emissora, é um recurso significativo de reiteração da fala de si mesma.  

Outra estratégia, bastante utilizada na TV Globo, é a veiculação de peças 

autopromocionais para divulgar a sequência da programação (seja o que vem a seguir, seja o 

programa do mesmo gênero), para anunciar ações de caráter social desenvolvidas na 

comunidade, para fortalecer a empresa e sua fundação (Fundação Roberto Marinho), além da 

inserção do seu elenco (atores, diretores e dirigentes) em distintos programas da sua grade, 

para reforçar esses produtos. 

Outra estratégia ainda, pioneira na emissora, é a criação de peças específicas para falar 

da programação anual, que sempre é renovada e consolidada entre março e abril de todos os 

anos. Essa ação teve início em 2006, com a produção de quatro comerciais, referentes aos 

segmentos de atuação mais importantes da emissora (entretenimento, ficção, jornalismo e 

esporte), veiculados no dia 27 de março, nos intervalos do programa Tela Quente.  

No ano de 2007, a divulgação da nova programação foi apresentada em uma peça, 

que, com a locução em off do narrador Dirceu Rabello, fazia desfilar imagens referentes às 

novidades do ano, nos segmentos de entretenimento, jornalismo, ficção, esporte e cinema. A 

peça foi veiculada no interior do programa Fantástico, no dia 01 de abril, como subgênero 

quadro. O mesmo subgênero foi repetido em 2009, durante o programa Domingão do 

Faustão. 

Em 2008, a TV GLOBO trouxe uma construção muito peculiar: tomando os 

programas da emissora, criou letra e música que, combinadas em forma de samba enredo, 

apresentassem as atrações da emissora para aquele ano. Esse comercial, semelhante àqueles 

produzidos pelas tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro, foi exibido nos intervalos 

da programação, nos meses de janeiro e fevereiro, período que antecede o carnaval. O mesmo 

comercial, com pequenas adaptações na letra e na sequência de imagens, foi repetido por 

cinco anos. 



 

Em 2013, a TV GLOBO inovou mais uma vez ao veicular o programa Vem Aí, que se 

constitui em um espaço de uma hora, em que, semelhante a um show de variedades, desfilam 

pelo palco de um teatro, as atrações que a emissora tinha preparado para aquele ano, sempre 

valorizando os segmentos de atuação. O mesmo programa, com variações na sua composição 

e estruturação, foi repetido no ano seguinte (SOUZA, 2015). 

Essas estratégias, tanto a adoção de slogans, quanto o lançamento da programação 

anual por meio de peças autopromocionais, foram, mais tarde, incorporadas por outras 

emissoras, em especial as de televisão aberta. São exemplos disso as peças produzidas pelo 

SBT e pela Rede Record, veiculadas em intervalos comerciais ou dentro de alguns programas, 

sobre essa programação. 

Outro aspecto relevante da TV GLOBO é a longa trajetória, consolidada na 

comemoração dos 50 anos. A emissora, hoje, possui a maior estrutura da América Latina e é a 

segunda maior rede comercial do mundo, atrás apenas da norte-americana ABC.  

Com a estrutura de cinco emissoras próprias e 117 afiliadas, a emissora renova esse 

desafio diário desde 1965, com padrões de qualidade e de criatividade 

reconhecidos no Brasil e no exterior. São mais de 12 mil funcionários diretos e 

milhares de indiretos, produzindo seis horas diárias de jornalismo e 2.400 horas de 

entretenimento por ano – como se fossem feitos 1.200 filmes de longa-metragem 

todos os anos. Tudo isso proporciona à GLOBO o título de uma das maiores redes 

de televisão do mundo e uma coleção de prêmios internacionais (GLOBO, 2015). 
 

A comemoração do cinquentenário foi recheada de ações junto à comunidade e de 

intensas alterações na grade, exibidas através de teasers, comerciais, quadros, filmes e 

programas especiais, de forte caráter autopromocional.  

Aliás, essa preocupação com a audiência foi reforçada por Sérgio Valente, Diretor de 

Comunicação da Globo. Em palestra realizada durante o VI Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Publicidade e Propaganda, realizado na USP, no dia 29 de abril de 2015, 

ele ressaltou que o objetivo da emissora é construir uma memória afetiva com o telespectador. 

Para isso, a emissora projeta um mundo possível, com o intuito de despertar no público a 

noção de que o futuro será melhor do que o que passou, priorizando, assim, os próximos 50 

anos. A principal estratégia, de acordo com Valente (2015), é consolidar a marca da empresa 

e traçar uma ação voltada para os próximos 50 anos, pois só assim ele acredita que será 

possível “construir a marca Globo para ser soberana”.  

 

APONTAMENTOS FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo central entender como a formação do modelo 

de televisão comercial brasileiro influenciou a implantação da maior emissora de 



 

comunicação do Brasil, a TV Globo, sobretudo nos últimos anos. Para tanto, partindo de uma 

análise preliminar da mídia televisão no Brasil e seu desenvolvimento ao longo dos últimos 

setenta e sete anos, pode-se perceber que o contexto de implementação da emissora, no ano de 

1965, início do período da Ditadura Militar no Brasil, fase populista, interferiu na sua 

inserção no território nacional. Não se entra aqui na discussão de seu papel favorável ao 

período ditatorial, entretanto, para seu desenvolvimento, o governo militar precisava alcançar 

a população por meio dos principais veículos de comunicação da época. A emissora, como 

empresa de comunicação apoiou o regime militar e em troca, recebeu forte investimento no 

desenvolvimento de seu alcance, por isso ela está hoje presente em 98% do território nacional.  

No que diz respeito aos aspectos econômicos que cercam essa mídia, visto que a 

televisão brasileira é comercial, e depende do investimento publicitário, percebe-se que 

simultaneamento ao abrir espaço para os anunciantes externos, as emissoras de televisão 

promovem também o seu fazer, os seus produtos, a sua programação e a sua marca, no intuito 

de atrair a audiência do telespectador, manter sua soberania em relação às concorrentes e, por 

fim, atrair o maior investimento publicitário para sua sobrevivência. 

No que tange às estratégias utilizadas pela TV Globo para marcar sua atuação no 

território nacional, percebe-se qua e ampresa está buscando novas formas de se comunicar 

com o telespectador. É sabido que com as novas mídias, e novas ofertas de produtos, a 

emissora está perdendo, gradativamente sua audiência, entretanto ela ainda lidera em relação 

aos seus concorrentes. Por muito tempo esse fato de perder audiência, mas manter a liderança, 

possibilitou a emissora lucrar um alto valor anualmente. No ano de 2016, em oposição aos 

outros anos, a  

TV Globo faturou R$ 10,248 bilhões com publicidade e serviços. A crise 

econômica e política do País fez com que a receita da emissora regredisse ao 

mesmo patamar alcançado em 2012. Mesmo assim, apresentou um lucro líquido de 

R$ 1,954 bilhão, R$ 1,1 bilhão a menos do que em 2015, segundo dados do 

Notícias da TV, que cita o balanço oficial da Globo (MEIO E MENSAGEM, 

2017). 
 

 Tal aspecto é um importante sinal de que os telespectadores estão mudando sua 

relação com as mídias, bem como o seu consumo, o que se torna um movimento consequente 

em relação ao investimento publicitário. Cabe, cada vez mais, aos pesquisadores estar atento 

aos próximos capítulos da televisão comercial brasileira e as tendências do mercado 

midiático. 
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