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Resumo 

 O propósito do presente trabalho é analisar as estratégias da Rede Globo para a sua 

inserção no mercado de televisão pernambucano. Fez-se um resgate histórico da emissora e 

também do mercado de televisão do Brasil e de Pernambuco, nos quais ela está inserida, 

enquanto rede e emissora local, respectivamente. A hipótese é que a Rede Globo 

entendia/pretendia um mercado nacional, unificado e homogêneo e, nesse sentido, não 

desenvolveu ações específicas para a praça pernambucana. Para tentar “localizar” uma 

resposta à indagação proposta e confirmar a hipótese, fez-se necessário, principalmente, 

interpretar a história da emissora. Periodizar tal história foi, então,  necessário, inserindo-a 

na periodização da televisão brasileira proposta por Bolaño (2004). A história da TV Globo 

Nordeste foi dividida em três fases. A primeira traz os “movimentos” feitos pela emissora, 

chancelados pelas barreiras à entrada já estabelecidas pela Rede Globo, em um mercado em 

processo de nacionalização, de unificação e de oligopolização. A segunda fase é marcada 

pela (tentativa de) construção de uma identidade local como ação estratégica, a partir do 

diálogo com o mito da pernambucanidade. A terceira é caracterizada pelos efeitos da 

reengenharia das Organizações Globo, inserida na reordenação mundial das comunicações. 

Quanto à metodologia, optou-se por pesquisas bibliográficas, levantamento de documentos, 

observação indireta e, predominantemente, história oral. Todas as “visões” foram 

agrupadas de forma a encontrar pontos conectivos entre elas e colocá-las sob a “concepção 

de mundo” deste pesquisador, na ótica da Economia Política da Comunicação.   

 

Palavras-chave:  barreira à entrada, comunicações, pernambucanidade, Rede Globo, 

reengenharia e televisão. 

 

  



 

Abstract 

The purpose of this work is to analyse the Rede Globo´s strategies to include itself 

in the state of Pernambuco´s television market. A historical study was done of the 

broadcasting station and of Brazil and Pernambuco´s television market, in which it is 

localized, as a local network and broadcasting station, respectively. The hypothesis is that 

the Rede Globo wanted a national, unified and homogeneous market and didn´t develop 

specific actions towards Pernambuco. In order to “find” an answer to the given indagation 

and confirm the hypothesis, it is necessary, mainly, to interpret the station´s history. To 

divide this history into periods was a solution, also inserting the station in different 

Brazilian television periods proposed by Bolaño (2004). TV Globo Nordeste´s history was 

divided into three phases. The first phase brings the “actions”, done by the station, marked 

by the barrier to the entrance already established by the Rede Globo in a market already 

nationalized, unified and monopolized. The second phase is marked by the (attempt of) 

construction of a local identity as a strategy, parting from the dialog with the mito da 

pernambucanidade (or the myth of pernambucanicity).  The third one is characterized by 

the effects of reengineering of Organizações Globo, inserted in a worldwide 

communication rearrangement. As for the methodology, bibliographical research was done, 

documents were gathered, indirect observations were made and, mainly, oral history was 

learned. All of the “visions” were grouped in order to find a connection between them and 

place them under the “world concept” of this researcher, in the point of view of Political 

Economy of Communication.  

 

Keywords: barrier to the entrance, communications, pernambucanidade, Rede Globo,  

reengineering and television.  
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Introdução 

 O propósito deste trabalho é analisar as estratégias da Rede Globo com vistas a sua 

inserção no mercado de televisão no estado de Pernambuco. Para isso, a pesquisa faz um 

resgate histórico não só da trajetória da Globo em Pernambuco - cuja programação passou a 

chegar ao estado no final da década de 60, através da TV Jornal do Commercio e, a partir 

de 1972, por meio de sua própria emissora, a então recém-inaugurada TV Globo Nordeste - 

como também do próprio mercado de televisão do Brasil e de Pernambuco, no qual ela, a 

Globo, está inserida enquanto rede e emissora local, respectivamente. 

 A programação nacional da Rede Globo, centralizada no Rio de Janeiro, foi uma das 

principais barreiras à entrada1 que a TV Globo Nordeste tentou estabelecer, quando do 

início de suas atividades. Uma outra foi o estabelecimento de uma relação mais profissional 

com as agências e os anunciantes locais, a exemplo do que já ocorria nos mercados do Rio 

de Janeiro e de São Paulo. Tais tentativas justificavam-se pelo fato de que foi também com 

o estabelecimento de padrões profissionais de programação e de propaganda, criados pela 

Globo, que esta passou à condição de líder nos mercados centrais do país – o paulista e o 

carioca. Para, em Pernambuco, promover a manutenção e vigilância dessas barreiras – já 

levantadas em escala nacional - a Rede Globo pôs nos cargos de direção da nova emissora – 

a intelectualidade orgânica2 da Globo Nordeste - alguns de seus executivos graduados, de 

forma que esta operasse na lógica estabelecida pela matriz. 

 Diante desse quadro, foi formulada a seguinte questão: A Rede Globo elaborou uma 

estratégia sofisticada e profissional para inserção de sua filial no mercado pernambucano, 

quando de sua chegada, a exemplo do ocorrido na matriz?  A hipótese trabalhada é que a 

Rede Globo entendia/pretendia um mercado nacional, unificado e homogêneo e, nesse 

sentido, não desenvolveu ações específicas para a praça de Pernambuco, quando de sua 

aterrissagem em solo recifense.  

                                                 
1  Barreiras à entrada são ações estratégicas no mercado-arena feitas por companhias que estão na liderança. Funcionam como eixo de 

conquista e fidelização do consumidor, bem como escudos para que seus espaços não sejam atingidos (POSSAS apud BRITTOS, 
2004). 

2  Para Gramsci (2004), existem dois tipos principais de intelectuais. Um deles, é o “intelectual orgânico”, que surge com a emergência 
de uma nova consciência e tem como função a homogeneização da consciência coletiva, a partir da consciência que ele está 
organicamente  ligado. O outro é o “intelectual tradicional”, que foi, no passado, orgânico, mas, com o desaparecimento/derrota da 
consciência coletiva a qual ele estava organicamente ligado, o mesmo passa a ocupar uma camada relativamente autônoma e 
independente da sociedade. Ainda assim, o intelectual tradicional cumpre papel homogeneizador da consciência coletiva dos que 
aderem  à consciência  que ele está organicamente ligado. 
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 Para tentar “localizar” uma resposta à indagação proposta e confirmar a hipótese, 

fez-se necessário não apenas resgatar a história da emissora mas, principalmente, 

interpretá-la.  Para isso – com base nas interpretações que foram feitas – adotou-se a 

periodização. 

 A periodização é algo feito mesmo por quem não pretende trabalhar com ela. 

Quando alguém, por exemplo, analisa um determinado período histórico, necessariamente 

está fazendo um recorte, deixando outros de fora, ou seja, periodizando, afirma Caparelli 

(1999). Para esse autor, muito do que se produz hoje sobre televisão brasileira traz uma 

perspectiva do “novo”: nova televisão, novo telespectador, nova tecnologia. O termo 

“novo” funciona como uma estratégia de recorte, de periodização. Várias “lentes” podem 

ser usadas na tentativa de aprisionar o objeto de estudo. Uma dificuldade, sem dúvida, é 

periodizar o presente, no calor da hora, com a história nos calcanhares. Nesses casos, pode 

faltar o distanciamento crítico e a visão de conjunto. É um risco a se correr e uma tese para 

história provar ou reprovar. Mas é também um incentivo para que pesquisadores retomem o 

objeto, de preferência, também sob o ângulo da periodização. 

 No caso da televisão brasileira ou da própria TV Globo Nordeste, suas histórias 

parecem correntes ininterruptas de acontecimentos. No entanto, segundo Agnes Heller3, 

faz-se necessário 

 ...organizar esse material histórico, ou seja, “cortar” determinados elos dessa 
corrente, para alargá-los. Os elos não-aumentados são o antes e o depois desse objeto 
recortado: o que chamo “corte”, que é, em outras palavras, compreender a 
descontinuidade na continuidade, é o principio organizativo de toda obra 
historiográfica e, portanto, uma idéia universalmente constitutiva da historiografia 
(CAPARELLI, 1999, p. 168). 
 

 Para Heller, “às concepções de mundo diferente correspondem também 

periodizações históricas diferentes: o próprio corte já é uma expressão disso” 

(CAPARELLI, 168, 1999).  

 Diante das muitas periodizações já feitas por pesquisadores sobre a televisão 

brasileira, será usada a desenvolvida por César Bolaño (1998). Este autor divide em três 

fases a história da televisão brasileira. A primeira vai de 1950 a 1964. Caracteriza-se por, 

entre outros fatores: produções experimentais; volume de capital relativamente baixo; 

estratégia de crescimento pela expansão geográfica, sem a integração da programação; e 

                                                 
3 HELLER, Agnes. Teoría de la Historia. Barcelona, Fontamara, 1982 (p. 133). 
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relação de inferioridade, na negociação de preços, da televisão em relação ao anunciante. A 

segunda fase, depois de um período de transição (1965 – 1969), inicia-se em 1969 e vai até 

1985. O predomínio do oligopólio da Rede Globo e a produção centralizada e em rede 

marcaram essa fase. A terceira fase, depois de um período de transição, inicia-se em 1995 e 

caracteriza-se pela multiplicidade da oferta, em razão do surgimento do vídeo cassete e 

transmissões via satélite, ainda na transição, e da TV por assinatura, já na Fase da 

Multiplicidade da Oferta, propriamente dita, ainda em oligopólio. É, basicamente, o modelo 

também aceito por Caparelli: 

Numa primeira fase, as televisões funcionavam isoladamente. Sem o tape e a 
interligação de diversos canais, era impossível uma racionalização do sistema 
produtivo da informação através de redes. 
Numa segunda fase, surgiram as redes nacionais, e os canais fora das áreas de 
produção centralizada se transformaram mais em meios de difusão, que de produção. 
A terceira fase, segundo alguns, se caracteriza pela TV por cabo, mais vídeo cassete, 
mais satélites (1982, p. 64). 
 

 Essa periodização é abordada no presente trabalho de forma a contextualizar o 

mercado pernambucano e brasileiro de televisão, com vistas a se obter o cenário existente, 

quando da chegada da Rede Globo a Pernambuco. Nesse sentido, a primeira parte – 

Primeira fase da televisão brasileira – traz a lume o mercado televisivo antes da existência 

da Rede Globo, bem como a pré-história da televisão pernambucana e o seu posterior 

início, apontando, ainda, os indícios de uma nova fase com a chegada do videoteipe.  

 A segunda parte – Transição para a fase oligopólica – apresenta a reorganização das 

comunicações no Brasil, o surgimento da Rede Globo, bem como os efeitos destes no 

mercado brasileiro e pernambucano. Essa parte mostra ainda a chegada – e os bastidores -  

da Rede Globo a Pernambuco, ou seja, mostra o objeto propriamente dito. Em ambas as 

partes, a conjuntura política é abordada de forma a se entender alguns “movimentos” dos 

grupos de mídia. 

 A terceira parte – A primeira fase da TV Globo Nordeste – traz os “movimentos”, 

feitos pela emissora, chancelados pelas barreiras à entrada já estabelecidas pela Rede 

Globo, em um mercado em processo de nacionalização, de unificação e de oligopolização. 

É quando a TV Globo Nordeste, percebendo a insuficiência das barreiras à entrada da rede, 

resolve procurar saídas específicas para implementar no mercado de Pernambuco. Tal 
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“movimento” leva a emissora à liderança do mercado e a uma transição a sua segunda fase, 

abordada na quarta parte - A Segunda Fase da TV Globo Nordeste.  

 Essa enfoca um período promissor, porém marcado por tensões silenciosas entre 

matriz e filial, já que, para adoção de tal estratégia, faz-se necessário algo que dê “cara” 

própria à emissora, que a desvincule da matriz e enraíze-a em solo pernambucano, a partir 

do diálogo com o mito da pernambucanidade4, de forma a poder retrabalhar, em padrões 

modernos, o produto cultural local, para os pernambucanos. Os limites desta estratégia se 

encontravam na centralização produtiva, que é, por si só, a concepção empresarial da Rede 

Globo.  

 A quinta parte – Os efeitos da reengenharia das Organizações Globo na TV Globo 

Nordeste na Fase da Multiplicidade da Oferta – aborda a fase atual. É quando as 

Organizações Globo – considerando o processo de reordenação das comunicações e sua 

intenção de se transnacionalizar - inicia, a exemplo das grandes corporações do mundo, o 

seu processo de reengenharia. Dentro dessa reengenharia, tem início a terceira fase da TV 

Globo Nordeste. 

 Intrinsecamente ao trabalho, correm as trajetórias de Assis Chateaubriand, F. Pessoa 

de Queiroz, Mário Wallace Simonsen e Roberto Marinho, quatro donos de grandes 

impérios que existiram ou existem no mercado de comunicação brasileiro5. Vários outros 

personagens também vão sendo citados ao longo do texto, de forma a se fazer o registro – o 

que é importante – mas também para ser mais um componente na inter-relação entre os 

tempos e os espaços pesquisados: períodos, situações, conjunturas, lugares, empresas, etc.6   

 A idéia de “pioneirismo sem continuidade”, desenvolvida por Barros (et ali, 2006), 

também faz-se presente neste trabalho. Para este autor, os grupos de mídia pernambucanos 

sempre se caracterizaram pelo pioneirismo, porém suas experiências não galgam a 

                                                 
4  “...surgido (...) na Restauração Pernambucana, quando a elite açucarocrata (...), por interesses político-econômicos, optou por unir-se 

à empreitada de romper com o vigente governo batavo e reatar os laços luso-brasileiros, coligando-se até com lideranças militares 
negras e indígenas, mas não adotando todos os interesses dessas comunidades. A ínfima participação portuguesa permitiu que as 
lideranças locais tomassem para si o mérito da expulsão dos inimigos (...).Passou a fazer parte do imaginário coletivo a idéia de que 
foi em Pernambuco que surgiu o sentimento nacionalista e a denotação de uma democracia racial (...) Dessa forma, foi-se 
configurando o mito de “Leão do Norte”, província libertária, autárquica e democrática. (...)Essa percepção do pernambucano como 
forte, lutador e precursor ficou arraigado na essência editorial da imprensa pernambucana, não só na transmissão das matrizes 
simbólicas como na sua auto-referência. A comunicação no Estado legitima esse discurso da pernambucanidade e se utiliza dele para 
se avaliar, buscando sempre um mérito emerso através do mito” (BARROS et ali, 2006, p. 19). 

5
  Trajetórias dentro do período e tema estudados, de forma que não serão abordadas suas infâncias e/ou vidas pessoais, por exemplo - 

salvo se necessárias ao desenvolvimento da pesquisa proposta. 
6
 Como são muitos, para que sejam memorizados, virão sempre com uma ou mais referências ao(s) fato(s) que os envolveram em 

citação ou citações anteriores. 
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continuidade e logo são ultrapassadas por iniciativas de grupos do Rio de Janeiro ou de São 

Paulo. Barros atribui tais recorrências na mídia pernambucana ao mito da 

pernambucanidade. Para Barros (et ali, 2006), lastradas no mito de “Leão do Norte” e no 

sentimento de uma superioridade antes econômica, porém perpetuada como cultural, as 

elites pernambucanas não suportavam o subjugo, fosse de outras famílias, de outras 

províncias, e até mesmo da Coroa. Segundo esse autor, estar em sintonia com o que há de 

mais moderno em equipamentos passa a ser a saída para sobressair aos demais, mesmo que 

nessa modernização não se imprima a lógica cultural da modernidade, uma vez que o 

conservadorismo carapuçado de modernidade não é compatível com tal lógica.  

 Barros (et ali, 2006) afirma que foram injetados em Pernambuco os mais atuais 

símbolos modernos através de um mimetismo cultural. O que ocorre na Europa, pinta-se 

em Pernambuco, não por uma real adaptação à modernidade, mas por  um 

acompanhamento vaidoso dos modismos. O “Leão do Norte” se impõe  ao chegar  

primeiro.  

Assim, na comunicação, Pernambuco estabelece, em um ritmo “esquizofrênico” 
(Harvey7), o lançamento de novas tecnologias e apresentação para revisitar o discurso 
da pernambucanidade, mas não altera, contudo, os alicerces tradicionalistas  e não se 
abala ao ser ultrapassado por outras províncias mais agregadoras de valores, já que 
depois se ergue novamente, sendo pioneiro em outra novidade”(BARROS, 2006, p. 
24). 
  

 Em relação à metodologia, optou-se por pesquisas bibliográficas, levantamento de 

documentos, observação indireta e história oral. Procurou-se dar um enfoque qualitativo, 

que parece mais adequado aos propósitos deste trabalho, em que pese o fato de que, 

eventualmente, se tenha recorrido a informações numéricas, como índices de audiência e/ou 

pesquisas socioeconômicas.  

 Entre as dificuldades, o fato de que, em geral, os funcionários evitam dar 

informações referenciais sobre as empresas em que trabalham. Uma outra dificuldade foi a 

pouca literatura a respeito de televisão em Pernambuco, especialmente sobre a TV Globo 

Nordeste. Daí o uso predominantemente da história oral. Nessa, além das entrevistas 

realizadas especificamente para o trabalho, enquadram-se também, depoimentos constantes 

em vídeos-documentários, em livros de entrevistas ou de depoimentos, bem como em livros 

de memórias e entrevistas dadas à imprensa, em geral. É importante frisar que as 

                                                 
7
 HARVEY, David. Condição pós-moderna:ma pesquisa sobre as origens da mudança cultura. 8 ed. São Paulo,  Loyola, 1999. 
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publicações com este perfil – entrevistas e depoimentos – em geral, não têm como objetivo 

fazer conexões entre as declarações dadas, mas registrar – em uma mesma publicação ou 

em uma série, por exemplo - as opiniões de pessoas que cumpriram papéis importantes 

naquela determinada época, situação ou ocorrência, de forma, inclusive, a servir de fonte 

para pesquisadores que pretendam fazer tais conexões, que é o caso do presente trabalho.  

 A opção por história oral implicou, propositalmente, em um grande número de 

citações diretas. Foram situações nas quais o tom de oralidade teve tão forte presença que 

“traduzi-las” ou reportá-las poderia trazer prejuízos à compreensão da totalidade, 

considerando o objetivo pelo qual o método foi escolhido, bem como o estilo adotado. 

Sobre história oral, Renato Ortiz fala que: 

Trabalhar com testemunhos não deixa de ser problemático. (...) A lembrança diz 
respeito ao passado, e quando ela é contada, sabemos que a memória se atualiza 
sempre a partir de um ponto do presente. Os relatos de vida estão sempre 
contaminados pelas vivências posteriores ao fato relatado, e vêm carregados de um 
significado, de uma avaliação que se faz tendo como centro o momento da 
rememorização. (...) O presente age como um filtro e seleciona pedaços de 
lembranças recuperando-as do esquecimento. (...) O passado muitas vezes é descrito 
em termos românticos, como se os indivíduos vivessem um tempo áureo no qual tudo 
era permitido. As lembranças vêm carregadas de uma nostalgia que compromete uma 
avaliação aproximada do período. (...) As estórias de vida muitas vezes fetichizam a 
força do “eu”, como se o indivíduo fosse de fato o demiurgo dos acontecimentos que 
circundam (ORTIZ, 1988, p. 78).  

 
 Para Ortiz (1988), do ponto de vista histórico, isso não deixa de trazer problemas, 

pois indivíduos diferentes reivindicam a paternidade das mesmas coisas. No entanto, para 

ele, não é tanto a veracidade dos fatos que interessa de imediato. Segundo esse autor, a 

utilização dos relatos de vida é significativa na medida em que eles adensam a compreensão 

da época, trazendo a lume uma atmosfera que dificilmente poderia ser captada a partir de 

uma macroperspectiva da sociedade. Diz ele: 

Penso que a ideologia da nostalgia que perpassa os vários textos, assim como o 
exagero no uso da primeira pessoa do singular, embora muitas vezes contribua para 
nos afastarmos do fato histórico, em outras nos abre a possibilidade de explorar uma 
vertente rica que nos permite avançar na direção de desenharmos melhor os traços 
relevantes para nossa argumentação. Nesse sentido, os testemunhos não nos servirão 
tanto para atestarmos o que realmente ocorreu, mas como descrições que retratam um 
ambiente que encerra nele mesmo elementos reveladores da sociedade global (...) As 
lembranças nunca são falsas ou verdadeiras, elas simplesmente contam o passado 
através dos olhos daquele que o vivenciou (ORTIZ, 1988, p. 79). 
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 Com base nesse raciocínio de Renato Ortiz, procurou-se fazer conexões entre os 

depoimentos, de forma a compreender as situações, as conjunturas, os “climas”, mediando-

os e trazendo-os a lume para a feitura de mosaicos importantes à reconstituição e, 

principalmente, à interpretação dos períodos estudados.   

 Foram colhidos depoimentos de informantes-chaves, que participaram diretamente 

de acontecimentos da época estudada. Confirmou-se o raciocínio de Heller já lembrado 

nesta introdução, de que “às concepções de mundo diferentes correspondem também 

periodizações históricas diferentes”. Todos os entrevistados tiveram muita dificuldade de 

responder a pergunta: “Caso o(a) senhor(a) fosse periodizar a história da TV Globo 

Nordeste, como faria? Em quantas e em quais fases dividiria?” O pouco que respondiam, 

no entanto, sempre era sob seus ângulos de atuação. Alguém que trabalha no Departamento 

de Engenharia tende a periodizar conforme os movimentos de expansão do sinal. Já pessoas 

ligadas à programação podem dividir as fases conforme o número de produções locais, só 

para dar dois exemplos, entre muitos que poderiam ser relatados.  

 Todas as “visões” foram agrupadas de forma a encontrar pontos conectivos entre 

elas e colocá-las sob a “concepção de mundo” deste pesquisador, na ótica da economia 

política da comunicação (EPC). Ou seja, procurou-se juntar todos os “olhares”, porém 

vinculando-os às estratégias da TV Globo Nordeste. Sendo assim, a expansão do sinal e/ou 

a compra de novos equipamentos, por exemplo, não são vistas, neste trabalho, como 

questões técnicas, mas como “movimentos” estratégicos, tentativas de ganhar mercado, 

estratégias técnicas. O mesmo vale para todas as demais ações da emissora, em qualquer 

campo. Essas são tratadas aqui como estratégias técnicas, políticas, culturais e econômicas.  

 Assim sendo, a economia política da comunicação funciona, neste trabalho, com 

alinhavador teórico da periodização proposta. Foi essa que amparou a escolha dos 

momentos de transição e de ruptura. Sobre a EPC, César Bolaño (2005b) afirma que: “A 

relação entre os meios e o público não é de trabalho, mas de comunicação simplesmente e 

as especificidades desse tipo de comunicação são objeto central da EPC, que procura 

explicar a expansão da lógica do capital para muito além dos limites da produção industrial 

strictu sensu” (BOLAÑO, 2005b, p. 4). Todo o presente trabalho foi contextualizado pela 

ótica da EPC. Autores como Sérgio Caparelli, Othon Jambeiro, Daniel Herz, Valério 
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Brittos e César Bolaño, através de suas interpretações e/ou formulações, forneceram todos 

os cenários políticos e econômicos, nos quais se inserem o objeto proposto.  

 A importância deste trabalho reside na necessidade de inventariar a televisão 

regional no Brasil. Muito já se produziu sobre as grandes redes de comunicação, porém a 

mídia regional carece ser mais pesquisada. O inventário sobre TV regional já recebeu 

algumas importantes contribuições, mas ainda há muito por fazer. Nesse sentido, o presente 

trabalho é também um incentivo para que outros pesquisadores percebam a importância do 

tema. Dentre os que já contribuíram, Dulce Márcia Cruz (1996), que escreveu sobre a 

entrada da RBS, gaúcha, no mercado de Santa Catarina; Rogério Bazi (2001), sobre a 

EPTV, rede regional baseada em Campinas, mas com emissoras no interior de São Paulo e 

Sul de Minas; Eula Dantas Taveira (1999), que abordou a Rede Amazônica de Rádio e 

Televisão, com emissoras em todos os estados do Norte, com exceção do Pará e do 

Tocantins; e Rosemeire Fernandes (1996), sobre a TV Globo de Bauru8. Todos estes grupos 

regionais pesquisados, afiliados à Rede Globo.  

 Em todos os trabalhos acima citados, a metodologia da história oral foi 

imprescindível, em razão de seus autores terem tido as mesmas dificuldades, já citadas, 

constantes no presente trabalho. Isso fez que houvesse um predomínio de tal método 

também em todos eles.  

 Justifica-se, além disso, este trabalho, por abordar as estratégias de uma das maiores 

redes de televisão do mundo, voltadas a um mercado regional. 

 A pouca literatura a respeito do objeto proposto dá ao trabalho uma “dupla missão”. 

além das características que compõem uma dissertação acadêmica, procurou-se, também, 

registrar o maior número possível de informações sobre o objeto, apenas pela importância 

do registro, ainda que algumas não tenham relação direta com hipótese trabalhada.  

 Não é alvejada por essas linhas a legislação da radiodifusão no Brasil, razão pela 

qual raramente é citada, salvo quando tiver influência direta no objeto e pesquisa propostos. 

Acompanhados pela mesma ressalva, episódios relacionados à censura aos meios de 

comunicação praticada por órgãos governamentais durante a ditadura militar também não 

são tratados neste trabalho, bem como o mercado publicitário. 

 

                                                 
8
 Em 2003, a emissora foi vendida ao empresário J. Hawilla. Hoje se chama TV TEM, afiliada à Rede Globo. 
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1. Década de 50: o Brasil falando para o Brasil, e Pernambuco, para o mundo 

 No dia 18 de setembro de 1950, foi ao ar a primeira emissora de televisão da América do 

Sul - a TV Tupi Difusora, PRF 3, de São Paulo - que pertencia aos Diários Associados, de Assis 

Chateaubriand, também conhecido como Chatô. Os Associados eram o maior grupo de 

comunicação do país, chegando a ter, no início dos anos 60,  36 emissoras de rádio - entre as 

quais, Clube e Tamandaré, ambas no Recife - 34 jornais – incluindo o Diario de Pernambuco - e 

18 canais de televisão, dentre esses, a TV Rádio Clube, canal 6, situada na capital pernambucana.  

 Ainda em 1950, no dia 22 de novembro, o presidente Eurico Gaspar Dutra concede canal 

de TV, no Recife, ao Sistema Jornal do Commercio. A emissora só entraria no ar dez anos depois 

(MERCADO GLOBAL, nº 109, 2000, p. 6). Em 9 de janeiro de 1951, Roberto Marinho, através 

da Rádio Globo, solicitou a Gaspar Dutra concessão de TV no Rio de Janeiro. Dois meses depois, 

no dia 13 de março, o recém-empossado presidente Getúlio Vargas concedeu o canal, porém 

revogou a concessão dois anos depois, em janeiro de 1953 (BIAL, 2005). Ainda em 1951, foram 

inauguradas a TV Tupi do Rio de Janeiro, canal 6, e a TV Paulista, canal 5, de São Paulo. Os 

equipamentos básicos da pioneira carioca, a Tupi, eram das marcas Philips, RCA e Fernesh 

(CAPARELLI, 1982). Dois anos depois, em 1953, entrou no ar a TV Record, canal 7, de São 

Paulo. Sua aparelhagem básica era das marcas Ampex e Marconi (CAPPAREI, 1982). Em 1955, 

a TV Rio, canal 13, do Rio de Janeiro, pertencente ao empresário J. B. Amaral, foi inaugurada.  

 A TV Record pertencia a Paulo Machado de Carvalho, cunhado de J. B. Amaral e dono 

das rádios Record, Panamericana, São Paulo e Cultura1.  

 Já a TV Paulista pertencia a um grupo de empresários paulistas, liderados por Luiz 

Fonseca de Souza Meirelles e Nestor Bressane Filho.   

Diz-se (...) que a TV Paulista poderia ter sido inaugurada antes que a TV Tupi (...). Não 
teria sido, em virtude das dificuldades de importação de equipamentos e liberação pela 
alfândega brasileira (...), por entraves propositais de responsabilidade de Assis 
Chateaubriand, (...) que queria inaugurar em primeiro lugar a TV Tupi. Independente de o 
fato ser verdadeiro ou não, a TV Paulista teve realmente muita dificuldade na liberação e 
instalação de seu equipamento (Amorim, 2000a).  
 

 Em 1954, o radialista Vitor Costa, proprietário da Rádio Nacional de São Paulo, assumiu 

o controle acionário da TV Paulista. Ainda em 1954, João Jorge Saad - que, em 1948, havia 

                                                 
1  A Record transmitiu a primeira partida de futebol fora da capital paulista, em 1955, em Campinas. No ano seguinte, transmitiu, também para 

os paulistanos, a primeira externa interestadual, o Grande Prêmio Brasil de Turfe, direto do Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro 
(AMORIM, 2000a) 
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comprado a Rádio Bandeirantes a Paulo Machado de Carvalho, da Record - adquiriu concessão 

para um canal de TV em São Paulo. 

A TV Tupi de São Paulo, a pioneira, tinha sua aparelhagem básica da RCA e da Bosh 

(CAPARELLI, 1982). Segundo Jambeiro (et ali, 2003), Chateaubriand tinha pressa em inaugurar 

sua emissora de TV, mas no Brasil não havia aparelho algum de televisão. Por isso, não 

agüentando esperar a burocracia do processo de importação, contrabandeou 200 aparelhos e 

distribuiu-os por vários pontos da cidade. Um dos aparelhos foi entregue ao presidente, Gaspar 

Dutra, em caráter simbólico, já que a presidência da república se situava no Rio de Janeiro, e os 

transmissores da TV Tupi não ultrapassavam o limite de 100 quilômetros da cidade de São Paulo. 

Nessa fase inicial, a televisão foi marcada pelo improviso e pelo amadorismo, além de ter 

sido considerada um veículo para a elite, já que um televisor custava muito caro, quase o preço de 

um automóvel. No Brasil, sequer existiam fábricas de válvulas para os aparelhos. Era tudo 

importado. A programação voltava-se para a pequena parcela da população de alto poder 

aquisitivo. Devido a isso, apresentações de balé, de música clássica e os teleteatros adaptados de 

Shakespeare, Dostoievski e Tchecov tinham muito espaço na programação: “...um grupo pessoas 

marcadas por interesses da área ‘erudita’ se volta, na impossibilidade de fazer cinema, para a 

televisão e desenvolve o gênero do teleteatro (TV-Vanguarda). Os (...) escritores e diretores de 

teatro também vão encontrar espaço nesta televisão que ainda não se transformou plenamente em 

indústria cultural (Grande Teatro Tupi)” (ORTIZ, 1988, p. 29). 

 Em 1951, começaram a ser fabricados aparelhos, no Brasil, da marca Invictus. Nesse 

mesmo ano, foi ao ar a primeira novela – Sua vida me pertence – com dois capítulos semanais. 

Em 1952, a TV Tupi pôs no ar a adaptação do radiojornal Repórter Esso, transmitido pela United 

Press International (UPI), sob responsabilidade de uma agência de publicidade que entregava o 

programa pronto. 

Como a televisão se encontrava ainda em uma fase incipiente, o comercial era vendido por 
um preço abaixo do custo industrial da TV, o que levava à necessidade da agência criar, 
produzir e dirigir. (...) ...o anunciante financiava e viabilizava a produção, conferindo às 
empresas uma autonomia pequena; o meio funcionava mais como emissor do que (...) como 
produtor de um bem cultural. Essa interpenetração de esferas pode ser observada até mesmo 
no nome dos programas produzidos: Teatro Good-Year, Recital Johnson, Rádio Melodia 
Ponds, Telenovela Mappin, Telenovela Nescafé (ORTIZ, 1988, p. 61). 
 

 Era comum, segundo Ortiz (1988), os comerciais ultrapassarem o tempo previsto. Isso 

ocorria não só por razões técnicas, ou seja, entre outros fatores, pelo fato de os comerciais serem 
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ao vivo, mas também em função de o tempo comercializável não ter atingido ainda os padrões 

rígidos da contabilidade capitalista contemporânea. “Só mais tarde, com a criação de complexos 

como a Excelsior e a Globo, a racionalização do espaço no vídeo pôde transformá-lo em média” 

(ORTIZ, 1988, p. 62). 

 Afora as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, o restante do Brasil ainda vivia a era 

do rádio. No Recife, as rádios Clube – adquirida nos anos 50 - e Tamandaré eram o braço dos 

Associados, juntas com o Diario de Pernambuco. A principal rádio, no entanto, era a Jornal do 

Commercio, pertencente ao sistema homônimo.    

 A Rádio Clube tinha a marca do pioneirismo, pois foi a primeira da América Latina, 

fundada no dia 6 de abril de 1919. A emissora não tinha o intuito de ser um veículo de 

comunicação de massa, mas de apresentar a elite pernambucana a si mesma. Funcionava como 

elemento de distinção social e de exibição. Com a sanção do Decreto-lei nº 21.111, de 1º de 

março de 1932, que autorizava a veiculação de propaganda pelo rádio, as rádios brasileiras 

mudaram radicalmente suas programações. A música clássica e as mensagens educativas deram 

lugar aos programas de auditório e de variedades, alterando a dinâmica cultural do país. Iniciou-

se um processo de concorrência e de profissionalização da radiodifusão brasileira. As 

transmissões da RC eram ouvidas em outros países. Na década de 70,  em uma pesquisa em 

Estocolmo, a Rádio Clube seria escolhida a rádio brasileira mais popular da Europa.  

O jornalismo da emissora se amplia sempre mais iniciando uma escala que culmina em 
1941 com a conquista do primeiro patrocínio nacional para a área de jornalismo, O 
“Standard Oil Company of Brazil” para o “Repórter Esso” transformando-o no marco maior 
do jornalismo radiofônico à época, que o Rádio Clube transmite de 1941 a 1948, quando 
então, inaugurada a Rádio Jornal do Commercio, este noticiário passa a ser transmitido por 
aquela emissora (PHAELANTE, 1998, p. 69). 
 

 A Rádio Jornal do Commercio foi fundada por F. Pessoa de Queiroz, dono do Jornal do 

Commercio e, assim como Chateaubriand, nascido em Umbuzeiro/PB e bacharel pela tradicional 

Faculdade de Direito do Recife, turma de 1911. Chatô concluiu o curso em 1913. O Jornal do 

Commercio havia surgido em 1919, para dar suporte à carreira política de Epitácio Pessoa, tio de 

F. Pessoa de Queiroz, que foi diplomata em Buenos Aires, Londres e Bucareste. Em 1918,  

secretariou a comissão brasileira enviada à Conferência de Paz, em Versalhes. De 1921 a 1930, 

foi deputado federal por duas legislaturas. Com a Revolução de 30, teve sua casa incendiada e 

exilou-se em Paris. Voltou ao Recife, dois anos depois, para reativar o Jornal do Commercio, que 

havia sido empastelado. Pessoa de Queiroz recebera a concessão da rádio em julho de 1942. Três 
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anos depois, iniciou a instalação dos equipamentos, da inglesa Marconi Wireless Telegraph. De 

1945 até a inauguração - que contou com a presença do presidente da república, Eurico Gaspar 

Dutra - um engenheiro da companhia britânica instruiu técnicos brasileiros na operação dos sete 

transmissores, os mais modernos da época, com potência que levaria o sinal da emissora 

pernambucana para o resto do país e para outros países das Américas e da Europa. Nascia, assim, 

o slogan “Pernambuco falando para o mundo! Rádio Jornal do Commercio. Recife, Pernambuco, 

Brasil.” F. Pessoa de Queiroz chegou a contratar uma locutora inglesa para, ao final da noite e no 

programa semanal em inglês, anunciar, em sotaque londrino irretocável: “Pernambuco speaking 

to the world”. Foi construído um luxuoso prédio para abrigar a rádio Jornal do Commercio e 

foram convocados renomados profissionais do eixo Rio/São Paulo para selecionar e treinar 

funcionários da nova  emissora. A Rádio Jornal do Commercio surgia, então, para dominar o 

mercado e intrinsecamente trazia uma lógica de planejamento empresarial que iria marcar as 

iniciativas desse grupo (BARROS et ali, 2006): “...na realidade de uma rede local, com vista ao 

nacional, Pessoa de Queiroz soube criar o impacto na atmosfera provinciana (...). Podia-se sonhar 

alto com o dístico (...): ‘Pernambuco falando para o mundo’. Como poucos, Pessoa de Queiroz 

soube reunir capacidade e carisma, reeditando um nativismo orgulhoso de se ser pernambucano. 

Mais do que uma divisa, era uma definição, um lema impressionante” (SILVA, 1998, p. 33). 

 Em 1951, Assis Chateaubriand pôs no ar a Rádio Tamandaré e, no ano seguinte, comprou 

a Rádio Clube. A aquisição da RC confirma o fascínio de Chatô pelo pioneirismo. No ano de 

1931, ele havia adquirido o Diario de Pernambuco, fundado em 1825, o jornal, em circulação, 

mais antigo do país. O DP foi o primeiro jornal brasileiro a firmar, em 1873, contrato com uma 

agência internacional de notícias. Chateaubriand levou para o mercado radiofônico 

pernambucano uma disputa que já se travava no meio impresso entre o Diario de Pernambuco e o 

Jornal do Commercio. Era o começo da maior batalha entre grupos de mídia do Nordeste 

brasileiro. Sobre isso, Pádua Moreira, ator que trabalhou no Recife em meados das décadas de 50 

e 60, declarou: “A Meca da Comunicação do Nordeste era Pernambuco, que era o centro, onde 

estavam a Rádio Jornal do Commercio, a Rádio Clube de Pernambuco, e a tendência natural era 

todo mundo ir para lá” (SANTANA, 2007, p. 265). Em 1960, tal embate adentraria no mercado 

televisivo. Ainda na década de 50, foram criadas, no Recife, as rádios Olinda, Capibaribe e 

Continental (BARROS et ali, 2006).     
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 Em 1955, foi fundada a primeira emissora de TV fora do eixo Rio/São Paulo – a TV 

Itacolomi, canal 4, de Belo Horizonte, fruto do pioneirismo de Chatô. Os equipamentos básicos 

eram RCA, Sony e IVC (CAPARELLI, 1982). Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek 

concedeu a Assis Chateaubriand nove canais de televisão nas cidades de Porto Alegre, Curitiba, 

Salvador, Recife, Campina Grande, Fortaleza, São Luís, Belém e Goiânia. No ano seguinte, 1957, 

no dia 30 de dezembro, JK devolveu a Roberto Marinho o que Getúlio Vargas havia tirado do 

dono da Rádio Globo do Rio de Janeiro - a concessão de um canal de TV na capital federal 

(MERCADO GLOBAL, nº 109, outubro/2000). “O dono de O Globo foi dos primeiros 

jornalistas a se dar conta da interligação decisiva entre imprensa e tecnologia. Em 1944, fundou a 

Rádio Globo e obteve depois uma concessão para FM, antes mesmo que houvesse aparelhos 

receptores no Brasil (CONTI, 1999, p. 159).  
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2. Início da década de 60: expansão, videoteipe e conjuntura política  

2.1. Expansão da televisão 

 Em 1959, entrou no ar a terceira emissora carioca, a TV Continental, canal 9, pertencente 

a Rubens Berardo, pernambucano, usineiro e deputado federal pelo PTB do Distrito Federal (Rio 

de Janeiro). Berardo era dono das rádios Continental do Recife e de Porto Alegre.  

 Ainda em 1959, Assis Chateaubriand doou 49% das ações de seu conglomerado para 22 

funcionários. Estava sendo criado o Condomínio Associado, um arcabouço jurídico sem paralelo 

na legislação brasileira, cujo objetivo era impedir que o grupo pudesse se desfazer dele, com a 

morte de seu criador. Quando algum membro do Condomínio morresse ou viesse a manifestar 

interesse em deixar o grupo, através de assembléia, promover-se-ia sua substituição por um 

funcionário da casa. As ações não poderiam, pois, ser vendidas. Anos depois, pouco antes de sua 

morte, na segunda metade da década de 60, Chatô completaria a doação (MORAIS, 2005). 

 Foi também no ano de 1959 que se iniciou um segundo momento desta primeira fase da 

televisão brasileira: a expansão da televisão para além do eixo Rio/São Paulo/Belo Horizonte, 

quando Chateaubriand instalou emissoras no extremo Sul2, no Nordeste, no Norte e em Brasília. 

Além de ter criado as primeiras emissoras de TV dos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e 

de Minas Gerais, Chatô se empenhou, quando da expansão do seu império para outras regiões do 

Brasil, em ser sempre o primeiro.   

 Em 1959, com a presença do governador Leonel Brizola, do PTB, foi inaugurada a 

primeira emissora do extremo Sul do país, a TV Piratini, canal 5, de Porto Alegre, cujo sinal era 

captado em cidades do Uruguai. A emissora gaúcha tinha seus equipamentos básicos das marcas 

RCA, Telemation, IVC e Ampex (CAPARELLI, 1982).  

 Em 1960, no dia da fundação de Brasília, 21 de abril, Assis Chateaubriand fincava um 

braço do seu império no Planalto Central: a TV Brasília, canal 7, com equipamentos da RCA 

(CAPARELLI, 1982). Também foram inauguradas, na nova capital, a TV Nacional (estatal), 

canal 3 – com equipamentos básicos das marcas Gatez e Ferenz (CAPARELLI, 1982) - e a TV 

Alvorada, canal 8, das Emissoras Unidas, pertencentes a J. B. Amaral, da TV Rio, das quais 

                                                 
2
 Seguindo a política do presidente Getúlio Vargas de acabar com as “ilhas” e criar uma economia nacional, em 1941, o IBGE estabeleceu a 

primeira divisão regional do Brasil, a saber: Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e o território federal de Iguaçu; 
Centro Oeste: Mato Grosso e Goiás e o território federal de Ponta Porã; Leste:  (Meridional) Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, 
Espírito Santo, (Setrentional) Bahia e Sergipe; Nordeste: (oriental) Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, (Ocidental) 
Piauí e Maranhão; e Norte: Pará, Amazonas e os territórios federais do Amapá, de Rio Branco, do Acre e de Guaporé.    
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participava a TV Record, de São Paulo, de Paulo Machado de Carvalho, cunhado de Amaral. 

Seus equipamentos básicos eram da RCA (CAPARELLI, 1982).  

 Na cobertura televisiva da inauguração da nova capital, brilhou a estrela de um jovem 

executivo da TV Rio (Emissoras Unidas), Walter Clark. Sobre aquela cobertura, em seu livro de 

memórias, Clark cita o uso de uma novidade que, nos anos seguintes, mudaria a linguagem 

televisiva brasileira, bem como os processos de racionalização econômica das empresas do setor:  

Os Associados (...) tinham um plano ambicioso de montar um sistema de links entre 
Brasília e Belo Horizonte, para fazer as imagens chegarem até o centro-sul do país. Era um 
esquema (...) que envolvia aviões equipados com microondas, voando em círculos entre 
Brasília e Belo Horizonte. O sinal subia de Brasília para o primeiro avião, que retransmitia 
para o segundo, daí para outros, até chegar a Minas e seguir pela rede normal (...) 
...nós atacávamos de videoteipe (...) A idéia era gravar (...) e passar depois (...). Já 
estávamos todos conformados em perder a parada da transmissão ao vivo para o pool dos 
Associados. ...entretanto, quem deitou e rolou fomos nós. A Tupi não fechava o bendito 
link. Só chegava ao Sul uma imagem carregada de chuviscos (...). Quando percebemos isso, 
(...) montamos rapidamente um esquema, para trafego de fitas de VT. (...) havia três vôos 
diários para o Rio. (...) O pouco que os  nossos câmeras conseguiam gravar lá foi para o ar 
pela TV Rio e pela TV Record, que usou o nosso link para transmitir. (...) 
É esta a história da entrada do videoteipe no Brasil. (...) Ninguém pensou nele como um 
fantástico recurso de criação (...). Ninguém da direção da emissora, vamos deixar claro. Por 
que quando Chico Anísio3 viu o que podia fazer com aquela máquina, ele não sossegou 
mais. Nem nós (CLARK, 1991, p. 111).  
 

   Ainda em 1960, os Associados, às pressas, puseram no ar, no dia 4 de junho, a primeira 

televisão do Nordeste, a TV Rádio Clube, canal 6, no Recife, instalada no prédio da Rádio Clube, 

o Palácio do Rádio Oscar Moreira Pinto, à Avenida Cruz Cabugá. Duas semanas depois, F. 

Pessoa de Queiroz, inaugurou, também no Recife, a TV Jornal do Commercio, canal 2, de forma 

planejada, pois houve treinamento e compra de equipamentos. Daí a pressa dos Associados para 

serem pioneiros, ainda que no improviso, como era característica de Chateaubriand.  

No dia 15 de maio de 1960, o jornalista Manuel Braune, o Aimberê, e José de Almeida 
Castro, respectivamente superintendente do Diário e Emissoras Associadas e diretor das 
Emissoras Associadas em Pernambuco, chamaram os responsáveis pela área técnica da TV 
ao gabinete, após consultarem o Dr. João Calmon – o big boss associado – e surpreenderam 
toda a equipe. (...): “vamos inaugurar a TV Rádio Clube no dia 4 de junho”. 
Dr. Igor, então responsável pela montagem dos equipamentos, disse meio sem jeito: “Mas 
ainda falta muita coisa”. E Bonfati completou: “O término dos trabalhos está previsto para o 
final de junho”. Mas Almeida Castro foi enfático: “Quem faz o cronograma da TV é o 
concorrente. Vamos mostrar que estamos acima dessa burocracia.” (...) “Precisamos 

                                                 
3
 A TV Record já havia usado o videoteipe desde 1957, quando foi realizada uma experiência em que o humorista Chico Anísio conversava 

com ele mesmo. Considera-se essa a primeira utilização do aparelho na televisão brasileira. Todavia, ante o desconhecimento de seu potencial 
artístico e comercial, a emissora incentivou seu uso somente a partir de 1960, quando as outras emissoras começaram a utilizá-lo (AMORIM, 
2000b). 
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surpreender o concorrente. O pessoal de lá tem o dinheiro e, nós, a criatividade e a força de 
vontade da garotada. (...) Agilizem as providências.”(SANTANA, 2007, p. 27).  
 

 O resultado do improviso é que, durante o discurso do governador Cid Sampaio,  houve 

um curto-circuito nas instalações, provocando um incêndio que deixou a TV Rádio Clube e o 

bairro do Santo Amaro, onde ela estava situada, quase 24h sem energia elétrica, ou seja, sem TV. 

Os equipamentos básicos da TV Rádio Clube eram das marcas RCA, Ampex e National 

(CAPARELLI, 1982). 

 No mesmo dia 4 de junho, a TV Jornal do Commercio pôs no ar uma programação 

experimental e a manteve até o dia 18 do mesmo mês, dia da inauguração oficial. A idéia era 

evitar que a TV Rádio Clube entrasse para história como pioneira. A inauguração oficial da TV 

Jornal do Commercio foi um megaevento comandado pelo apresentador Jota Silvestre e contou 

com 300 convidados de fora do estado de Pernambuco, entre artistas, políticos e empresários. A 

programação de inauguração durou dois dias, tendo havido, inclusive, transmissões externas. Os 

equipamentos básicos da TV Jornal do Commercio eram das marcas Marconi e National 

(CAPARELLI, 1982). 

F. Pessoa de Queiroz não escondia a intenção de fazer da TV Jornal [do Commercio] a 
melhor emissora da América Latina; e Assis Chateaubriand, com os Diários Associados, 
queria criar uma grande rede em todo o País (...) 
Vale salientar que, na época da implantação da Televisão em Pernambuco, pouquíssimos 
aparelhos existiam, até mesmo na capital do Estado – as emissoras estavam investindo em 
possuir qualidade e alta competitividade em nível nacional para um público que ainda 
estava sendo formado. Era comum as pessoas se reunirem na casa dos vizinhos que tinham 
TV ou se amontoarem em frente a lojas de eletrodomésticos (BARROS et ali, 2006, p. 34). 
 

 Ainda em 1960, os Associados se instalaram em Salvador, com a TV Itapoan, canal 5, e 

em Fortaleza, com a TV Ceará, canal 2. Na emissora soteropolitana, os equipamentos básicos 

eram da RCA, da Bosch e da Sony (CAPARELLI, 1982). Já na televisão alencarina, RCA, IVC, 

Maxwell, Ampex e Bell-howell. No ano seguinte, foi a vez de o Norte e de o Espírito Santo 

receberem seus primeiros canais de televisão, ambos dos Associados: as TVs Marajoara, canal 2, 

Belém, e Vitória, canal 6, na capital capixaba. No Pará, constavam, na aparelhagem básica, as 

marcas Telemation, Harris e Phillips. Já na emissora capixaba, a RCA (CAPARELLI, 1982). Em 

1966, os Associados põem no ar a primeira emissora da Paraíba, a TV Borborema, canal 4, 

Campina Grande, com equipamentos das marcas Maxwell, RCA, SNE, IVC e National 

(CAPARELLI, 1982). A capital, João Pessoa, só veio a ter a sua primeira emissora de televisão 

mais de 20 anos depois. Na Paraíba, a entrada dos Associados se deu pelo interior do estado, mais 
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precisamente por Campina Grande. Em 1956, adquiriram a Rádio Cariri, pioneira da região. No 

ano seguinte, fundaram o Diário da Borborema.  

 Na juventude, Chateaubriand morara em Campina Grande. Sua idéia, quando conseguiu a 

concessão de um canal de TV para essa cidade, em 1956, era montar lá um grande centro 

produtor de programas de televisão para todo o Nordeste, aproveitando a altitude privilegiada do 

lugar e instalando repetidoras de forma a transmitir imagens para capitais da região. 

 Foi também em 1960 que a Tupi passou a usar o canal 4 em São Paulo. É que os Diários 

Associados haviam criado, também em São Paulo, com equipamentos da RCA (CAPARELLI, 

1982), a TV Cultura, canal 2,  gerando uma interferência no canal 3, mas, como os canais 4 e 5 

(TV Paulista) possuíam faixas longas, não teriam problemas de interferências um no o outro.  

 A concessão da TV Cultura havia sido adquirida junto ao industrial Candido Fontoura 

(MORAIS, 2005). Em 1965, essa TV seria passada ao Governo do Estado de São Paulo que, em 

1968, cria a Fundação Padre Anchieta, até hoje responsável pela emissora, que passou a ser 

educativa. No ato da venda, os Associados trataram de impedir a entrada de um novo concorrente 

no mercado. Puseram, nos termos do contrato, o impedimento, dali em diante, de verbas 

publicitárias na TV Cultura (MORAIS, 2005).  

 O ano de 1960 foi marcado também pela entrada em funcionamento da TV Excelsior, de 

São Paulo, canal 9 - primeira emissora a adotar modelos administrativos profissionais e 

modernos. Nesse período, os programas foram se tornando mais populares em função de os 

aparelhos de TV já estarem presentes em muitos lares. As apresentações de balé, de música 

clássica e os teleteatros, aos poucos, foram perdendo espaço. O aumento da produção de 

aparelhos no país bem como o tipo de conteúdos veiculados inserem-se na lógica criada na 

segunda fase do governo Juscelino Kubitschek, reorientando a industrialização para o consumo 

de bens duráveis. Por si só, a televisão é sinal de modernidade, baseada no consumo. Essa 

tendência só vai se consolidar no período pós-1964 (LIMA; CAPARELLI, 2004).  

 

2.2. Televisão pernambucana 

 As duas emissoras de televisão pernambucanas eram muito diferentes também quanto às 

suas estruturas físicas.  

 Segundo Jorge José B. Santana, autor do livro A Televisão Pernambucana por quem a viu 

nascer (2007), o local onde se instalou o canal 6 foi uma adaptação da área onde funcionava o 
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auditório da Rádio Clube, espaço que foi dividido em três estúdios. No antigo palco do auditório 

– parte superior -  construíram dois estúdios menores, dedicados aos comerciais ao vivo e aos 

telejornais; a área da platéia, após a retirada das cadeiras e melhoria no sistema acústico, ficou 

reservada para as grandes produções, que, segundo Santana (2007), iam de teleteatros, passando 

por novelas, musicais e programas de variedades. A área total não passava de três mil metros 

quadrados. Para Hilton Marques, hoje na produção do Programa do Jô, da Rede Globo,  tal 

“...disposição criou uma situação engraçada: a televisão dispunha de três locais para atuar, mas só 

podia utilizar-se de um por vez, já que, por serem interligados, quando um estúdio estava no ar, 

os outros dois ficavam interditados” (SANTANA, 2007, p. 20). Para Santana, “o grande desafio 

foi fazer televisão em um espaço tão pequeno e com temperatura ambiente muitas vezes superior 

a 40 graus” (SANTANA, 2007, p. 20). 

 Já a TV Jornal do Commercio, situada na Rua do Lima, bairro do Santo Amaro, 

notabilizava-se, afirma Santana (2007), pela suntuosidade do seu prédio, equipamentos europeus 

de última geração e profissionais treinados no eixo Rio/São Paulo. José de Melo Cavalcanti, 

projetista da edificação, depôs sobre a obra para o livro escrito por Santana: 

Na época, estava trabalhando com o engenheiro Hugo Guimarães e Paulo Pessoa de 
Queiroz era estudante. Até aí, eu não conhecia o Dr. F. Pessoa de Queiroz. Quando o 
conheci, ele me chamou para projetar os prédios das emissoras do interior. Depois disso, 
disse-me que deveríamos começar o projeto da televisão. Aí foi que eu e Paulo Pessoa 
começamos a estudar o que era televisão. Isso ainda em 1957. Paulo estudava nas revistas 
em inglês e à noite passava-me a informação. Eu fazia os desenhos, Hugo Guimarães 
assinava os cálculos e Paulo assinava as plantas que eu fazia, já que àquela altura estava 
formado em engenharia. (SANTANA, 2007, p. 21). 

 
 Conforme confirma Paulo Pessoa de Queiroz: “Quando terminamos, mandei o projeto 

para a Inglaterra, para análise e complementação. Veio de lá, da Marconi, uma carta dizendo que 

não tinha nada a acrescentar. Aquele tinha sido o mais completo realizado com vista a uma 

emissora de TV” (SANTANA, 2007, p. 22). A área construída nas instalações da TV Jornal do 

Commercio era de 10 mil metros quadrados: 

um edifício com acabamento de luxo em mármore, granito, cerâmica e esquadrias de 
alumínio. Vinte e seis toneladas de lã de vidro forraram as paredes dos estúdios. E mais: 72 
extintores de incêndio, 42 linhas telefônicas de comunicação interna, 2 câmaras escuras 
para revelação de filmes, moderno sistema de iluminação nos estúdios, uma torre com 150 
metros de altura, auditório decorado com 608 poltronas estofadas, 3 estúdios de televisão e 
3 de locução, 15 câmeras Marconi, 22 sanitários e 7 vestiários. No subsolo, foi instalado o 
Departamento de Carpintaria, com seis máquinas modernas, piso de granito e exaustores 
para renovação do ar ambiente. 
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A Área de cobertura da TV atingira, de acordo com os testes feitos na época, um raio de 
500 quilômetros de alcance, chegando a Natal, João Pessoa, Maceió e Aracaju (SANTANA, 
2007, p. 21). 
  

 Para montar sua equipe, a TV Rádio Clube promoveu um curso preparatório de equipes 

de televisão (CPET), o qual durou três meses. Mais de 100 pessoas se inscreveram no balcão do 

Diário de Pernambuco. As aulas contemplavam linguagem para TV, com abordagens sobre 

planos, contraplanos e seus significados. Do conteúdo programático faziam parte, também, 

questões relacionadas à iluminação, figurino, cenografia. Do grupo, ficaram 10 pessoas, entre as 

quais, Hilton Marques (SANTANA, 2007). 

 Na TV Jornal do Commercio, os produtores pernambucanos Amarílio Nicéas e Alberto 

Lopes viajaram aos EUA para uma temporada de aprendizado em grandes redes de TV 

americanas. Ambos acompanharam a execução de vários programas e, ao retornarem, 

socializaram o aprendizado com os colegas de emissora (SANTANA, 2007). 

 

2.3. Programas de auditório pernambucanos 

 Em 1960, a TV Jornal do Commercio pôs no ar, três programas na linha de shows 

musicais, a saber: Você Faz o Show, aos domingos à noite; Noites de Black-tie, aos sábados; e 

Bossa 2, aos domingos, à tarde.  

 Você Faz o Show, apresentado pelo comunicador Fernando Castelão, marcou época. 

Nomes importantes do cenário artístico pernambucano, nacional e até internacional passaram por 

este programa:  “... a agência de Fernando Castelão comprava o espaço por um determinado valor 

e depois se lançava no mercado em busca patrocinadores, a fim de honrar o compromisso com a 

emissora, cobrir os custos de produção (...) e obter saldo (...). Vez por outra ficava no vermelho” 

(SANTANA, 2007, 53). Noites de Black-tie, sob a apresentação Luiz Geraldo, também recebia  

pessoas de renome. O programa batia recordes altíssimos de audiência e, enquanto no ar, nunca 

repetiu um cenário. Um dos quadros mais vistos era o Cadeira de Engraxate. Rui Cabral, 

protagonista de tal seção, em depoimento ao livro A Televisão Pernambucana por quem a viu 

nascer, de Jorge José B. Santana, falou: 

Apresentei minha idéia na reunião de produção: viver um engraxate que, enquanto lustrava 
sapatos de políticos, fazia perguntas irreverentes. A idéia foi aprovada e o resultado todos 
sabem. Sucesso total. Entrevistei  Juscelino Kubitschek, Dr. Pessoa de Queiroz, David 
Nasser,  tanta gente que perdi a conta. Carlos Lacerda eu entrevistei em Natal, numa cadeira 
de engraxate colocada no Clube da Aeronáutica, agremiação social. Mas foi com Juscelino 
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que obtivemos 92% de audiência. Quem me disse foi o então diretor do Ibope, João Batista 
(SANTANA, 2007, p. 376). 
 

 O ator Jones Melo, em depoimento constante no mesmo livro, afirmou, com base em 

informação de um compositor e cantor pernambucano: “Alceu Valença, que foi meu colega de 

turma no curso colegial e na Faculdade de Direito, um dia me disse: ‘Jones, Noites de Black-tie 

foi tão forte na minha vida, que eu cheguei a fazer um show com esse nome. Teve uma influência 

enorme na construção de minha vida’” (SANTANA, 2007, p. 236). Já o Bossa 2, apresentado por 

José Maria Marques, era direcionado à juventude, tendo recebido vários nomes da jovem guarda.  

 A TV Rádio Clube, pela falta de espaço em suas instalações, só estreou seu primeiro 

programa de auditório no dia 15 de dezembro de 1962. Transmitido dos teatros da cidade, 

“Carrossel na TV” era apresentado por Valter Lins e Lelino Manzela. Tratava-se de um programa 

mais jovem e de caráter popular, bem diferente do que era exibido no canal concorrente. 

Enfrentou várias dificuldades técnicas, entre as quais, um incêndio no Teatro do Parque, fato que 

provocou a suspensão do programa. Em seu lugar, Walter Lins passou a apresentar Festival em 

um pequeno auditório na sede da emissora. Já nos musicais de estúdio, a TV Rádio Clube tinha 

mais atrações: Música, Maestro; Show BS; Música e Simpatia; Divina Música; Turbilhão; Poeira 

de Estrela; Magazine com Haidée Miranda; Instantes com Mastroiani; Serenata com Augusto 

Boudoux; e Nadja Canta.  

 

2.4. Telejornalismo e teledramaturgia de Pernambuco  

 No telejornalismo, a TV Rádio Clube pôs no ar, logo após a inauguração, o Diario de 

Pernambuco na TV, sendo depois substituído pelo Telejornal Pirelli, apresentados por Rivaldo 

Ferreira, Mauro Pimenta e Cícero de Morais. Chegou a ter também o Jornal Pan Air, cujos 

apresentadores se vestiam com uniformes de comandantes dos aviões da empresa patrocinadora 

(LINS, 2005). O canal 6 levou ao ar ainda o Câmera Indiscreta, programa de reportagens 

produzido pelo jornalista Fernando Luiz da Câmara Cascudo. Aliás, Cascudo, nas eleições de 

1962, na condição de assessor de imprensa de João Cleofas, candidato da UDN ao governo de 

Pernambuco, apareceu na TV fazendo um apelo dramático às famílias de classe média para que 

comparecessem em massa às urnas e que cedessem seus carros para transporte de eleitores 

(ROZOWYKWIAT, 2006). A operação – que não obteve sucesso - visava impedir a ascensão do 

ex-prefeito do Recife, Miguel Arraes, ao Palácio do Campo das Princesas. O jornalista 
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Alexandrino Rocha - que veio a ser assessor de imprensa do governador Miguel  Arraes - falando 

ao Projeto Memória Viva da Imprensa de Pernambuco, comentou sobre a postura de Arraes na 

campanha eleitoral: “Lembro que Miguel se interessava mais por comício do que por televisão...” 

(COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 42).  

 Nesta mesma eleição, F. Pessoa de Queiroz foi eleito senador pela UDN, derrotando o ex-

governador Barbosa Lima Sobrinho4. Falando ao Projeto Memória Viva da Imprensa de 

Pernambuco, o jornalista Fernando Menezes, que, à época, trabalhava no Jornal do Commercio, 

comentou sobre essa eleição: “Ele foi candidato (...). Ninguém ficou contra. Ninguém era doido. 

Ele era o Roberto Marinho daquela época. Tinha a maior televisão, o jornal mais importante – 

aliás, tinha dois, contando com o moleque da empresa, que era o Diário da Noite -, tinha cinco 

emissoras de rádio...” (COSTA e OLIVEIRA, 2006, p.108). Em 1962, o empresário José Ermírio 

de Moraes também foi eleito senador, pelo PTB. 

 Entre os programas jornalísticos do canal 6, houve ainda o Em Mangas de Camisa, 

produzido pela Abaeté Propaganda, maior agência de propaganda do Nordeste, à época. Era 

apresentado por Ignácio Oliveira e ficou no ar até 1962. Outro jornalístico foi o “Nordeste 

Confidencial”, dirigido por Fernando Luís da Câmara Cascudo, que contava com a participação 

dos jornalistas Ivanildo Sampaio, Alexandrino Rocha, Aldo Paes Barreto e Fernando Menezes. 

Abordava questões relacionadas à economia da região. 

 A TV Jornal do Commercio, ao ser inaugurada, levou ao ar o Telejornal do Commercio, 

apresentado por Fernando Ramos e Luiz Geraldo. Na produção, os jornalistas Sócrates Times de 

Carvalho, Luiz Cisneiros, Aramis Trindade, Edmir Régis e Zezito Maciel. Este último ficou 

apenas dois meses, indo, em seguida, para a The Associated Press (AP), onde foi correspondente 

no Nordeste. Pela tela do canal 2, foi ao ar ainda, durante quase dois anos, encerrando-se em 

1962, Encontro Marcado, com Hélio Polito, um dos sócios da Brasil Pan, produtora do programa 

que ia ao ar às quartas-feiras. O principal jornalístico da TV Pernambucana era, porém,  o 

Repórter Esso, campeão de audiência às 20h.  A versão de Pernambuco não ia ao ar na emissora 

associada, e sim na TV Jornal do Commercio. Era apresentado por Edson de Almeida, sendo 

substituído às vezes por Jerônimo Filho ou Cícero de Morais, vindo do canal  6. O Repórter Esso 

em Pernambuco, a exemplo do paulista e do carioca, também tinha como única fonte a UPI, 

inclusive, em relação às notícias locais. Para isso, a agência mantinha um escritório no Recife, 

                                                 
4
 Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho governou Pernambuco de  1948 a 1951. 
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chefiado pelo jornalista Vladimir Calheiros. Notícias internacionais iam ao ar um pouco 

atrasadas.  O cinegrafista da UPI, após filmar o ocorrido, enviava os filmes para a matriz, em 

Nova Iorque, onde eram revelados, montados, copiados e, principalmente, editorialmente 

aprovados. A partir daí seguiam para as sucursais – a do Brasil ficava no Rio de Janeiro. Só 

então, a sucursal distribuía para o resto do país. Prevalecia um oligopólio da fala e, pior, feito por 

empresas estrangeiras, mesmo quando o fato ocorria no Brasil. A morte de John Kennedy, no ano 

de 1963, em Dallas, foi mostrada no Recife, três dias depois (LINS, 2003).   

 O canal 6 e o canal 2 tinham ainda programas esportivos, infantis5; de arte e sociedade; de 

variedades, humorísticos6. A teledramaturgia teve especial importância na TV pernambucana da 

década de 60. Ao vivo, foram levadas ao ar exibições de várias peças adaptadas ou especialmente 

escritas para o teleteatro. As emissoras mantinham acordo de não competirem em audiência 

durante a exibição das telepeças. Segunda-feira era o dia do canal 6 e a sexta-feira, do canal 2 

(BARROS et ali, 2007). As novelas, também ao vivo, marcaram a história da televisão em 

Pernambuco. Para Carlos Bartolomeu, que abordou o teleteatro da TV Jornal do Commercio em 

sua dissertação de mestrado,  as tradições do teatro e do rádio em Pernambuco tiveram bastante 

influência nos sucessos do teleteatro e das novelas, bem como da própria televisão. Diz ele: 

O desenvolvimento técnico e artístico fez da radiofonia, nesse estado, um pólo de atração, 
tornando a cidade do Recife um centro importante da comunicação brasileira e propiciando 
a profissionais de todas as partes da nação um espaço de trabalho. 
Nesse período, o teatro pernambucano alcança reconhecimento e notoriedade em outras 
regiões do Brasil (...) 
Acreditamos que esses antecedentes estabeleceram possibilidades realistas para a 
implantação de uma televisão local (SILVA, 1998, p. 14).  
 

 Jorge José B. Santana, um dos que vivenciaram a teledramaturgia pernambucana, na 

condição de diretor, afirma: 

Novos autores se uniram aos tradicionais de teatro e transformaram a praça do Recife no 
mais importante centro de difusão televisiva de espetáculos teatrais do Nordeste. A nomes 
como Valdemar de Oliveira, Samuel Campelo, Alfredo de Oliveira, Valter de Oliveira, 
Isaac Gondim Filho, Hermilo Borba Filho, Luiz Marinho, Reinaldo de Oliveira, Ariano 
Suassuna e Aristóteles Soares vieram se juntar talentos emergentes, que, utilizando os 
recursos da TV, deram impulso extraordinário à arte de representar (...) 

                                                 
5
 Na TV Rádio Clube: Ciranda, Cirandinha; O Cirquinho; Histórias de Tia Benta; No Mundo Infantil; Gurilândia; As Aventuras do Gavião; 

No Mundo da Criança; e Pim-pam-pum. Na TV Jornal do Commercio: Cidade Encantada; e Cata-vento. 
6
 Na TV Rádio Clube: A Pensão Paraíso; Beco sem Saída; Cantadas do Carteiro Histórias do Nordeste; e Alô, Meu Bem. Na TV Jornal do 

Commercio: O Jonjoca tá na Praça; Os Namorados da Dondoca; O Mundo Gira; Transatlântico de Luxo; Tem Estória nessa História;  
Recife à Noite. 
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Um dos mais brilhantes momentos foi quando criaram o “I Festival do Autor Nordestino”, 
trazendo para a tela obras clássicas dos já consagrados escritores da região (SANTANA, 
2007, p. 77). 
 

 Sobre as novelas, elas eram exibidas, no começo, em dois capítulos semanais, depois 

passando para três, sempre na TV Rádio Clube.  Não havia cenas externas. Os cenários eram 

montados em estúdios, nunca mais que três. A TV Jornal do Commercio só iniciaria suas novelas 

em 1964. “É certo afirmar que, nos primeiros anos, as vitórias no ranking de audiência estiveram, 

no campo da teledramaturgia, ao lado dos associados (...). Os musicais e shows de auditório 

estavam sob o domínio do Canal-2 (...). Registre-se o equilíbrio na linha de humorísticos” 

(SANTANA, 2007, p. 45). 

 

2.5. Comunicação e conjuntura política 

 Vários dos profissionais que trabalharam na teledramaturgia pernambucana era oriundos 

dos movimentos culturais do estado, entre os quais, o Movimento de Cultura Popular (MCP) e o 

Teatro de Amadores de Pernambuco (TAP). O MCP, que tinha Paulo Freire entre os seus 

elaboradores, dava suporte ao governador Miguel Arraes e ao prefeito Pelópidas Silveira.   

A Divisão de Música do MCP conseguiu popularizar a música clássica, numa época em que 
eram raros os concertos (...) e os poucos que aconteciam eram dirigidos a grupos seletos. A 
partir da criação do movimento, concertos passaram a ser apresentados em praças públicas 
para que o povo pudesse assistir.  Pela primeira vez, para irritação do fundador e líder do 
Teatro de Amadores de Pernambuco (TAP), Valdemar de Oliveira, o uso obrigatório de 
gravata para entrar no Teatro Santa Isabel foi abolido (ROZOWYKWIAT, 2006, p. 35). 
 

 O ator José Wilker, oriundo do MCP e que iniciou sua carreira no Recife, participando, 

inclusive, da teledramaturgia pernambucana, relata como era a convivência entre os grupos e a 

conjuntura política da época, em Pernambuco:  

... eu fazia restrições ao teatro de amadores e ao teatro de arena. Mas houve uma transição. 
Logo a gente viu, eu, particularmente, que alguma coisa que eles faziam era digna de 
atenção. Entendi que precisava da experiência deles se quisesse continuar com o meu 
trabalho. Aliás, o MCP, embora radical, jamais foi sectário. Nossa última experiência, logo 
antes do golpe militar, foi uma peça que eu adaptei de um conto de cordel. Para a estréia 
(...), convidamos toda a inteligência recifense, com a qual queríamos discutir o teatro que 
estávamos fazendo. Fomos massacrados (...), a platéia reagiu de forma inadequada à nossa 
proposta (...). Na idéia de debate da peça estava o nosso reconhecimento de que aquelas 
pessoas tinham uma contribuição para nos dar, que o MCP seria enriquecido, e vice-versa 
(...). Mas a época era de muito radicalismo político e as pessoas entenderam que a nossa 
atitude era uma confissão de fraqueza, e aí nos massacraram. Nesse tempo Ariano Suassuna 
(...) nos chamava de veadinhos cor-de-rosa. Curiosamente, meses depois, tudo que a gente 
advogava no MCP tornou-se causa do Teatro de Cultura Popular, de Hermilo e de Ariano. 
Assim, de algum modo, o que deixamos foi completado brilhantemente por eles dois (...). 
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Valeu a nossa luta, inclusive porque lançamos Luiz Marinho (...) autor imediatamente 
incorporado pelo Teatro de Amadores de Pernambuco ... (SANTANA, 200, p. 238). 
 

 O depoimento acima retrata um pouco o “clima” que Pernambuco e o Brasil viviam na 

época. A conjuntura política brasileira passava por momentos decisivos e o governador Miguel 

Arraes tinha papel importante nisso, razão pela qual seu governo era observado não apenas pelos 

pernambucanos, mas também pelas forças políticas nacionais e internacionais. O Instituto 

Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) -  mantido pelos norte-americanos – atuara, naquelas 

eleições de 1962,  em oito estados brasileiros, gastando 5 milhões de dólares em campanhas de 

candidatos comprometidos com a defesa do capital estrangeiro na economia brasileira e com o 

combate à reforma agrária. Em Pernambuco, o merecedor de tal apoio fora João Cleofas, que, 

para Arraes, perdera a eleição por uma diferença pequena de votos, apenas 13 mil. Entre os 

financiadores ibadianos da campanha de Cleofas, estavam: Texaco, Shell, Ciba, Cross, Bayer, 

general Eletric, IBM, Coca Cola, Standard Brands, Souza Cruz, Remington Rand, Belgo-Mineira, 

AEG e Coty (ROZOWYKWIAT, 2006). Na CPI do IBAD, Arraes citou nominalmente  políticos 

e jornalistas beneficiados por aquele órgão estrangeiro. Entre os citados, o popular apresentador 

de TV, Rui Cabral – o da cadeira de engraxate - que negou a acusação em artigo publicado no 

Jornal do Commercio (TELES, 2004, p. 135). Os principais grupos de mídia brasileiros faziam 

oposição ao presidente João Goulart e a alguns governadores de bases populares, como era o caso 

do de Pernambuco. Um desses grupos era o pertencente a Roberto Marinho que, naquele 

momento, ainda não pusera no ar, no Rio de Janeiro, a emissora de  TV que JK lhe concedera. 

“Roberto Marinho alia-se a Manoel Francisco Nascimento Brito, do JB, e a João Calmon, dos 

Diários Associados de Chatô, na Rede da Democracia. A partir de 26 de outubro de 1963, na luta 

contra a 'ameaça vermelha', as rádios Globo, Jornal do Brasil e Tupi passam a transmitir em rede 

todas as noites” (BIAL, 2005, p. 197). O jornal O Globo, grande periódico carioca, também 

pertencente a Roberto Marinho, mantinha um correspondente no Recife, o jornalista José do 

Patrocínio, também redator do Repórter Esso, da TV Jornal do Commercio. Falando ao Projeto 

Memória Viva da Imprensa de Pernambuco, Patrocínio contou de algumas investidas de Roberto 

Marinho contra o prefeito Pelópidas Silveira e contra o governador Miguel Arraes: 

Com O Globo sofri horrores (...). Existia no jornal um anticomunismo exacerbado. (...) As 
alterações, adulterações de matérias eram constantes. O pior é que eles mandavam enviados 
especiais, os enviados especiais faziam a cobertura e, quando as matérias saíam, eles 
botavam: “Do correspondente”. Aí eu entrava em agonia sem poder pedir demissão. (...) O 
Globo queria uma entrevista com o doutor Pelópidas (...) O enviado especial entrou em 
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contato comigo e eu telefonei para o doutor Pelópidas (...) O rapaz fez a entrevista e saiu 
tudo errado no jornal. Estava lá: “Do correspondente”. Doutor Pelópidas telefonou pra mim 
e disse: “Patrocínio: que canalhice é essa que você fez comigo?” Eu falei: “Doutor 
Pelópidas, não fui eu, foi..”. Ele replicou: “Mas está aqui: Do correspondente”. Então eu 
levei para ele uma cópia do original da matéria, pois tinha que ficar uma comigo, e ele se 
convenceu. (...) Numa época pré-junina, O Globo me pediu que fizesse uma reportagem 
sobre os bacamarteiros. Aí eu vibrei, porque, além do conhecimento que eu tinha desde 
menino sobre o assunto, Caruaru é uma das minhas “pátrias”. E me preparei também lendo 
um livro que o então Instituto Joaquim Nabuco publicara sobre o tema. Por sorte, antes de 
enviar a matéria, mostrei a vários colegas do Jornal do Commercio. (...) A reportagem saiu  
numa segunda-feira, dia em que O Globo vendia muito, porque tinha um suplemento 
esportivo que, numa época em que a televisão ainda não tinha muita força, era um 
verdadeiro show. Eu já tinha banca de revista e fui com minha mulher ao aeroporto pegar os 
jornais. Uns 15 mil exemplares naquele dia. Quando olhei o que estava na primeira página, 
quase caio. Se fosse hoje, teria sofrido um enfarte: “Bacamarteiros de Caruaru 
transformados no exército subversivo de Arraes. Do correspondente José do Patrocínio 
Oliveira. Continuação na terceira página”.(...) Quase nada do que tinha escrito! Eu disse: 
“Meu Deus do céu!”, e comecei a chorar, ao mesmo tempo em que dizia a minha mulher: 
“Estou profissionalmente destruído e pessoalmente desmoralizado”. Ela também chorava e 
dizia: “Como se faz isso com uma criatura!?”. Pensei em jogar todos os jornais fora, mas 
não podia porque já tinha muita gente atrás do suplemento esportivo. A repercussão foi 
horrível, horrível, e fiquei uns oito ou dez dias em casa, escondido. À época eu morava na 
Rua Glória, de frente a casa do jornalista Sócrates Times de Carvalho, que era muito meu 
amigo e me permitia, inclusive, que eu usasse o seu telefone. Um dia a mulher dele foi lá 
em casa e disse: “Doutor Arraes está no telefone e quer falar com você”. Fui atender 
tremendo e pensando: “ele vai me chamar de tudo que é nome!” Quando atendi ele 
começou a rir, e disse: “Patrocínio: eu estou sabendo do seu drama. Pode aparecer. Isso foi 
mais uma safadeza de Roberto Marinho!” Então eu falei: “Doutor Arraes, o senhor não sabe 
o peso que tirou da minha cabeça, do meu corpo”. (...). A matéria negativa teve repercussão 
internacional (COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 10). 
 

 Em Pernambuco, o quadro não era muito diferente. O Diario de Pernambuco e o Jornal do 

Commercio se posicionavam contra as greves urbanas e camponesas, não raro ligando-as a 

Miguel Arraes. No dia 6 de fevereiro de 1963, Assis Chateaubriand publicou artigo no DP 

atacando virulentamente o governador recém-empossado. O mesmo artigo foi, na semana 

seguinte, republicado no JC em quatro dias consecutivos (TELES, 200, p. 135). 

 A exceção era o Última Hora, jornal criado em 1951, no Rio de Janeiro, pelo jornalista 

Samuel Wainer. O UH, foi, à época, considerado uma revolução na imprensa, dado os traços de 

modernidade que trazia. Em 1962, Wainer implanta o Última Hora no Recife, com um 

financiamento, no começo, de José Ermírio de Moraes, aquele que, em seguida, seria eleito 

senador. Aliás, o objetivo de Ermírio, ao financiar a instalação do UH, era esse. Depois Wainer 

teve dificuldades para manter o veículo, em função dos anunciantes, muito  conservadores, nele 

pouco  anunciarem, mesmo sendo o UH bastante moderno. Na primeira edição, uma notícia que 
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já demonstrava a linha adotada: “Polícia de Cid [Sampaio, governador] Massacra Estudantes: QG 

da Greve na Pracinha” (TELES, 2004. p. 134).  Entre os profissionais do UH, os jornalistas 

Ronildo Maia Leite, Eurico Andrade e Aluízio Falcão. 

 

2.6. Chegada do videoteipe no Brasil e em Pernambuco 

 Nessa primeira fase da televisão brasileira, as barreiras à entrada no mercado de televisão 

limitavam-se à possibilidade de se conseguir, ou não, uma concessão para instalação de emissora, 

situação diferente da que passou a vigorar a partir da implementação das redes de televisão no 

Brasil. É que não havia uma indústria cultural e televisiva consolidada e integrada nacionalmente 

e também porque as empresas de comunicação eram administradas sob velhos moldes, inclusive 

as pertencentes a Assis Chateaubriand.  

...eram empresas muito atrasadas. O próprio Chateaubriand, com toda a genialidade dele, 
não era um sujeito de parar para ver números, administrar o seu negócio ali na ponta do 
lápis. Não tinha o hábito de pedir aos seus diretores um balancete, um relatório de lucros e 
perdas. Ele era mais do tipo que descobria um castelo à venda na França, ficava 
entusiasmado e passava no caixa da Tupi para ver quanto tinha. O que tivesse ele raspava. 
Que se danassem a folha de pagamento, os compromissos. (...)Na Record, o esquema não 
era muito diferente. Era uma empresa estritamente familiar, com padrões de administração e 
contabilidade que vinham de 1930, do início do rádio (CLARK, 1991, p. 97). 
 

 Não que as Emissoras Associadas não tivessem vantagens na concorrência. Pelo 

contrário, na década de 1960, Assis Chateaubriand contava com emissoras instaladas em várias 

partes do país, o que podia perfeitamente funcionar como preview de uma grande rede de 

televisão, logo que existissem condições técnicas para isso. Tais condições começaram a existir 

no início dos anos 60 com a introdução do videoteipe, que permitiu a diluição dos custos de 

produção, possibilitando economias de escala. Em vez de os elencos viajarem de cidade em 

cidade - com custos de passagens, hospedagens,  cachês e alimentação - gravavam os programas 

e enviavam-nos a outras emissoras do país, o que saía bem mais barato, mais racional.  

 O videoteipe viabilizou, a partir de 1963, as novelas diárias, que logo passaram cumprir 

papel fundamental, possibilitando estratégias de programação horizontalizadas – divisões em 

faixas horárias repetidas nos diversos dias da semana, com o intuito de criar hábito – no lugar das 

então existentes programações verticalizadas. Outro fato importante, decorrente da existência 

inovadora do videoteipe, foi o aumento de importações de produções estrangeiras, pois permitiu a 

sobrevivência das empresas menores no mercado, já que adquirir tais produções era menos 

oneroso do que produzir a própria programação. Não houve um interesse da Tupi, de imediato, 
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pelo videoteipe, pois os Associados mantinham núcleos de produção em várias partes do país e, 

por algum tempo, resolveu mantê-los: 

A Tupi não tinha interesse porque todas as suas emissoras pelo país afora tinham 
programação própria, com elenco e tudo. Seus principais centros de produção, além de São 
Paulo, eram a TV Piratini, de Porto Alegre; a TV Itacolomi, de Belo Horizonte; a TV 
Itapoã, de Salvador e a TV Rádio Clube, de Recife. Cada um desses núcleos era hostil ao 
VT. Eles preferiam que os artistas das outras praças pegassem um avião e fossem lá fazer os 
programas ao vivo, quando fosse o caso (CLARK, 1991, p. 110). 
 

 Em Pernambuco, o uso do VT tem início em 1964. Dois anos antes, em dezembro 1962, a 

TVLândia – revista semanal especializada – registrava, em seu número 66: 

O caso do “vídeo tape” da TV Jornal do Commercio tomou variados matizes. De início, 
houve a notícia de sua possível aquisição em princípio deste ano. Depois, falou-se que a 
emissora havia desistido da compra, em virtude da alta que sofreu o dólar. Esta versão 
permanecia, assim,  até que tomamos conhecimento de que a direção do canal 2 havia 
finalmente autorizado o embarque do equipamento. Trata-se de moderníssimo VT da marca 
Ampex. Tem a referência VR 1000C e custou cerca de 70 milhões de cruzeiros, devendo 
chegar em princípio de janeiro (SANTANA, p. 50, 2007).   
 

 A TV Rádio Clube já possuía o equipamento de VT desde sua inauguração, no entanto o 

alto custo de operação fazia que o mesmo não fosse usado. É que a “cabeça do VT” - acessório 

do equipamento – tinha tempo de “vida” equivalente a 100 horas. Depois disso, era necessária a 

troca desse componente. O VT da TV Rádio Clube era um RCA 1000 que pertencera a TV Tupi 

do Rio de Janeiro, já estando desgastado e com problemas técnicos. O cansaço e a irritação 

causados pelo uso da novidade fazia com que os produtores quisessem distância daquele 

equipamento  (SANTANA, 2007).  

 Ou seja, a TV pernambucana, embora nascida em uma fase de transição da televisão 

brasileira, em função, entre outras coisas, do advento do VT, surge ainda sem o uso desse 

equipamento que acabaria sendo fundamental no processo evolutivo desse meio de comunicação. 

Prevaleciam os programa ao vivo – shows musicais, novelas, teleteatro.  

 Mesmo sem perceber, de imediato, a importância do VT, os Associados, em função do 

tamanho do conglomerado e da fragilidade da concorrência, tinham tudo para despontar como 

líderes de público e de faturamento em um mercado nacional unificado. A questão é que, no 

momento em que se estabeleceu essa possibilidade, o setor de televisão já era interessante para 

atrair os grandes capitais. Como as barreiras à entrada criadas pela Tupi eram frágeis, a chance de 

enfrentar esses novos concorrentes, muito melhor aparelhados que os seus antigos rivais, era 

pequena.   
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 O primeiro grande capital a entrar na indústria de televisão provinha do Grupo Simonsen, 

ligado à exportação do café, concessionário do Porto de Paranaguá e dono da Panair do Brasil. 

Tratava-se da TV Excelsior, a primeira emissora a ser administrada dentro dos padrões 

empresariais de hoje.  

 Em seguida, viria a TV Globo, do empresário e jornalista Roberto Marinho, que era dono 

do jornal O Globo, do Sistema Rádio Globo e da Rio Gráfica e Editora - todos no Rio de Janeiro - 

e que, na TV, tinha como sócio o grupo multinacional Time-Life, além de também primar por um 

padrão administrativo moderno. 

A TV Tupi (...) ainda não havia percebido (...) as novas potencialidades do veículo e do 
mercado. Apesar de fazer parte do maior conglomerado de comunicação do Brasil naquele 
momento, a TV Tupi pautou-se por um amadorismo empresarial que não respondia 
adequadamente às exigências das novas políticas econômicas. (...) Apesar de dispor de 
investimentos e maquinário atualizado, pelo menos até o final dos anos 60, a Tupi não 
soube construir um padrão de produção e nem mesmo administrar a vantagem que 
inicialmente possuía, possibilitando, assim, que houvesse uma ascensão rápida da Globo... 
(BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 83). 
 

 Ainda assim, a Rede Tupi se manteria, por muito tempo, como a segunda do país, em 

razão do espaço conseguido no período anterior. Em 1965, levaria ao ar O Direito de Nascer, 

primeira telenovela a comover o país, e, em 1968, Beto Rockfeller, que revolucionaria o gênero, 

pondo no ar uma trama passada na cena contemporânea, com gírias e modos de falas próximos da 

realidade dos telespectadores.  

 O enfraquecimento dos Diários Associados, a ascensão da TV Excelsior e, em 1962, o 

acordo entre a TV Globo e o seu sócio americano, o grupo Time-Life, marcam, segundo 

Caparelli (1986), a transição à segunda fase da televisão brasileira, agora administrada em 

padrões industriais e fundamental ao desenvolvimento do capitalismo brasileiro. 

 

2.7. Império que foi pelo ares 

 A Organização Victor Costa - que já possuía a TV Paulista, canal 5 - ganhou a concessão 

de um novo canal também em São Paulo (o canal 9), já que só passaria a haver impedimento 

legal sobre isso a partir de 1962. Mário Wallace Simonsen manifestou interesse em comprar a 

concessão. A família Simonsen era poderosa, possuía mais de 40 empresas e estava ansiosa por 

colocar no ar a TV Excelsior. Os valores da venda são desencontrados, mas é sabido que a cifra 

foi a mais alta até então registrada. A inauguração ocorreu no dia 9 de julho de 1960. 

(RODRIGUES, 2000). A partir de 1962, a emissora passou a impor uma política extremamente 
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agressiva, adquirindo a mais moderna aparelhagem e contratando, com altos salários, os melhores 

profissionais de TV do momento. 

 A TV Excelsior foi responsável pela produção da primeira telenovela em capítulos diários 

e também da telenovela mais longa do Brasil – Redenção -, com um total de 595 capítulos, que 

foi ao ar de 1966 a 1968. Foi também a que primeiro criou vinhetas de passagem nos intervalos 

comerciais (MATTOS, 2000). Redenção, segundo Rodrigues (2000), foi a primeira novela a 

possuir cidade cenográfica, com estação ferroviária e trem rodando por pelo menos, 100 metros. 

As novelas, agora diárias e em videoteipe, passavam a ser uma paixão nacional, e a Excelsior 

capitulava bem isso. “A Revista do Rádio, de 05.09.64, salientou: ' (...) ... todas as emissoras de 

TV do Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e outras capitais passaram a 

interessar-se, com entusiasmo, pelo gênero, que tem multidões de aficcionados ...'” (MOYA, 

2004, p 231). Em 1965, valendo-se das boas condições técnicas e de pessoal da TV Gaúcha, 

canal 12, de Porto Alegre – que, naquele momento, tinha a empresa dos Simonsen como acionista 

- a TV Excelsior produziu uma novela inteiramente em Porto Alegre, Pedra Redonda, com 

Tarcísio Meira e Glória Menezes, que teve 40 capítulos. 

 A Excelsior promoveu o “I Festival de Música Popular Brasileira7”, cuja vencedora foi a 

cantora Elis Regina, com a música Arrastão, de autoria de Edu Lobo. Bibi Ferreira comandou 

durante anos o “Brasil 60”. Com 42% de audiência, foi o primeiro programa a ser vendido para 

outras praças, coisa até então inédita em TV.  

 O telejornal da emissora, a princípio, chamou-se Jornal Excelsior e depois mudou para 

Jornal de Vanguarda. Tal programa, afirma Rodrigues (2000), ganhou até prêmio na Espanha. 

Foi o primeiro a ter vários locutores dentro de um mesmo estúdio, cada um falando sobre um 

assunto. Seu criador, Fernando Barbosa Lima, filho de Barbosa Lima Sobrinho, aquele que 

perdeu a eleição ao senado para F. Pessoa de Queiroz.  

 A possibilidade de constituição da rede teve início em 1963, quando a Excelsior 

inaugurou sua emissora do Rio de Janeiro, o canal 2. A estratégia de programação adotada seguia 

duas linhas: a de shows, produzidos no Rio de Janeiro, para conseguir picos de audiência; e a de 

novelas, produzidas em São Paulo, com o objetivo de fixar essa audiência. Das emissoras que, 

através do videoteipe, retransmitiram programas da Excelsior, apenas as duas acima tinham 

100% do seu capital pertencente ao Grupo Simonsen. 
                                                 
7
 Vislumbrando o potencial de tal filão de mercado, a TV Record passou a investir pesado em programas musicais, contratando em 1966 todos 

os grandes valores da música brasileira. A Globo também organizou o Festival Internacional da Canção (FIC). 
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Os que se seguiram foram composições (...). Assim ocorreu com a TV Gaúcha de Porto 
Alegre (do grupo Sirotsky, onde a Excelsior detinha 50%), TV Vila Rica (do Banco Real, 
onde a Excelsior detinha 33%) e TV do Paraná ((...)associação com o Grupo Martinez). 
Além disso, foram fechados acordos para retransmissão de programas para cidades de 
outros Estados, como Uberlândia, Cuiabá, Brasília, além de Recife (através da TV Jornal do 
Comércio). (...) ...numa época onde a transmissão via satélite ainda não existia, mas 
contando com o recurso do video-tape, a Excelsior ousou ao implantar o conceito de rede, 
tendo as fitas transportadas de cidade para cidade. Em assim sendo, o programa que era 
visto na segunda-feira em São Paulo, poderia ser visto na quarta-feira no Rio de Janeiro e 
na sexta-feira em Porto Alegre. Isso fazia com que uma mesma produção recebesse a 
receita publicitária de diferentes praças (...) A diferença entre a TV Excelsior e as demais 
(...) era a presença de executivos (...). Em assim sendo, os intervalos passaram a ter tempo 
delimitado de no máximo cinco minutos (algumas estações na época chegavam a alcançar 
20 minutos, pois esse era o tempo que precisavam para troca de cenários e figurinos). Os 
programas passavam a começar realmente no horário estabelecido, antecedidos pelo top de 
oito segundos. Foi estabelecida a chamada "programação horizontal", ou seja, atrações fixas 
todos os dias nos mesmos horários. As roupas eram fornecidas pela emissora (...). E foi 
desenvolvida uma entidade, uma logomarca  (RODRIGUES, 2000). 
 

 Em Pernambuco, o “sistema de programação horizontal (...) criado pela TV Excelsior, só 

foi absorvido (...) muito tempo depois. Por isso, ocorria uma variedade de trabalhos, títulos que 

eram substituídos na semana seguinte e produtos que, apesar do alto grau de criatividade, se 

diluíam dentro daquele mar de espetáculos” (SANTANA, 2007, p. 51). 

 Mas a subida da Excelsior foi tão vertiginosa quanto a sua queda. Quando a emissora já 

esboçava colocar-se na liderança, o grupo a que pertencia começou a enfrentar problemas com o 

novo regime instaurado no país em 1964.   

  Para Rodrigues (2000), o fato de investir pesado e de forma arrojada fez com que a 

Excelsior alavancasse dívidas. Porém, afirma ele, todas elas poderiam ser pagas com o 

crescimento da emissora. Ocorre que a Excelsior passou a ser perseguida, em razão de sua 

simpatia para com o governo deposto, ficando sem prazos e sem recursos para o fluxo de seus 

pagamentos. Conforme afirma Fernando Barbosa Lima, “...o seu grande fracasso foi a revolução 

de 1964 e a chegada da ditadura. Ela não foi vencida, foi destruída” (RODRIGUES, 2000).  A 

emissora sofreu até intervenção do governador carioca Carlos Lacerda, inimigo declarado de 

Simonsen. 

Responsável pela introdução de uma série de medidas modernizadoras na televisão ela foi 
fundada em 1960 pelo grupo Simonsen, às vésperas das eleições presidenciais. Logo no 
início de seu funcionamento, a empresa tem problemas, pois havia apoiado o Marechal Lott, 
candidato perdedor das eleições. Fortemente nacionalista, o grupo concessionário se coloca 
logo em seguida ao lado de Jango, mas com o golpe a emissora é invadida pelos militares, 
além de receber uma atenção especial da censura, que a trata de maneira mais rigorosa de 
que as outras empresas (ORTIZ, 1988, p. 155).  
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O Grupo Simonsen perdeu a concessão do Porto de Paranaguá, e a Panair do Brasil sofreu  

intervenção federal, de forma que foram cortadas as possibilidades de financiamento à televisão  

em um momento em que esta ainda não havia garantido suficiente autonomia financeira para 

poder desenvolver-se por si só. Com isso, a TV Excelsior foi perdendo impulso, passando por 

alguns outros proprietários - entre os quais, a Folha de S. Paulo - antes de fechar definitivamente, 

novamente nas mãos dos Simonsen, em 1970 (BOLAÑO, 2004). A queda da Excelsior se deu por 

uma decisão política do novo regime que não tinha interesse na manutenção de um grupo hostil e 

ligado ao governo deposto, num setor tão importante como a televisão.  

As pressões contra a família Simonsen não tardam a aparecer. Como os proprietários eram 
ligados à exportação de café e aos grupos internacionais ingleses, num momento de 
rearticulação da economia brasileira que privilegiava os conglomerados norte-americanos, o 
Estado aproveita o inquérito aberto na época de Goulart que os acusava de desvio de verbas 
pertencentes ao Instituto Brasileiro do Café. O processo termina com o seqüestro dos bens 
dos proprietários (Panair), colocando a televisão numa situação econômica precária. Posto 
que o governo não tem interesse em que a emissora se torne inteiramente autônoma, como 
parcela da dívida, ele confisca parte das ações para a União. Isso significa que a partir de 
1965 a Excelsior não podia mais contar com a cobertura econômica que possuía 
anteriormente (...) Como declarou posteriormente Wallace Simonsen Neto, o 
empreendimento “era viável economicamente mas inviável politicamente” (ORTIZ, 1988, 
p. 155). 
 

 Deprimido e arruinado, Mário Wallace Simonsen faleceu, aos 56 anos, na França, em 

fevereiro de 1965, 10 meses após o golpe militar. Foi enterrado no cemitério de La Batignolle, 

Paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. TRANSIÇÃO PARA A FASE OLIGOPÓLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Somente comecei a pensar em televisão na década de 

sessenta. A idéia de lançar mais uma estação amadorística, 

igual a tantas outras, positivamente não me seduzia. Depois 

de muitos testes, resolvi pôr no ar a TV Globo, em 1965, 

convencido de estar colaborando para que a televisão 

passasse a ser uma atividade realmente profissional. 

 

Roberto Marinho 
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1. Ditadura Militar, Rede Globo e reordenação das comunicações no Brasil  

1.1. Golpe militar e reordenação das comunicações 

 Os grandes grupos de mídia do Brasil, à exceção da Rede Excelsior, apoiaram o golpe 

militar de 1964, entre os quais, as Organizações Globo e os Diários Associados. O Editorial de O 

Globo, no dia seguinte ao golpe, dizia:  “Devemos felicitar-nos porque as Forças Armadas, fiéis 

ao dispositivo constitucional que as obriga a defender a Pátria (...), não confundiram a sua 

relevante missão com a servil obediência ao Chefe de apenas um daqueles poderes, o Executivo. 

(...) ...o povo brasileiro foi socorrido pela Providência Divina” (O GLOBO, 02.04.1964).  

 Em 1964, Roberto Marinho possuía duas concessões de TV. Além do canal concedido por 

JK, para o Rio de Janeiro, Marinho conseguira, no governo Jango, agora deposto, uma concessão 

para Brasília. Ambas, em 1964, ainda não estavam no ar.  “A radicalização do governo de Jango 

separou os amigos. Roberto Marinho conspirou com militares para derrubar o presidente. Ia 

disfarçado a reuniões clandestinas, o que muito o divertia, e franqueou seus microfones (...) e 

colunas de jornal para a pregação golpista de Carlos Lacerda” (CONTI, 1999, p. 159). Já 

Chateaubriand não agia muito diferente: 

Os primeiros meses após a implantação do regime militar foram de aberta lua-de-mel entre 
os Diários Associados e a nova ordem. Em seus artigos, Chateaubriand garantiu que agora o 
Brasil tinha “um De Gaulle sentado no Palácio do Planalto”, referindo-se ao marechal 
Castelo Branco, primeiro presidente da República após a derrubada de Goulart. Em 
copiosas declarações de amor aos militares, surpreendeu até os diretores de suas empresas 
ao apoiar a cassação (...) e suspensão dos direitos políticos de seu velho amigo Juscelino 
Kubitschek. Como se chutasse o caixão de um defunto, o jornalista escreveu que o ex-
presidente havia se atirado “desabotinadamente nos braços do castrismo”, e que, “depois de 
chegar ao paroxismo de adulação às correntes extremadas do esquerdismo, Juscelino (...) 
deveria enfrentar era um pelotão de fuzilamento, em vez (...) [de um] macio decreto de 
cassação” (MORAIS, 2005, p. 653).  
 

 A ditadura militar, ora instalada, cumpriria papel central nos rumos que o mercado 

brasileiro de televisão tomaria. Caso Chatô, naquele momento ainda dono do maior 

conglomerado, tivesse percebido isso, talvez não  tivesse apoiado o golpe. 

 Embora a era da TV no Brasil tivesse começado em 1950, sua consolidação, para 

Jambeiro (2002a), só veio a ocorrer nos anos 60, quando o setor passou a adquirir contornos de 

indústria. Nos anos 50, a televisão era operada como uma extensão do rádio, de quem herdou os 

padrões de produção, programação e gerência, envolvidos num modelo de uso privado e 

exploração comercial. Na década seguinte, a televisão começou a procurar seu próprio caminho, 

a adquirir processos de produção mais adequados às suas características enquanto meio e 
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transformou-se assim no poderoso veículo de transmissão de idéias e de venda de produtos e 

serviços que é hoje. Para o autor, isso ocorreu em grande parte como conseqüência das 

transformações econômicas, políticas e culturais promovidas pelo governo de JK. Vale salientar 

também que o regime militar, iniciado em 1964, enxergava a televisão como um importante 

instrumento de integração cultural e política da nação. Ou seja, conforme afirma Caparelli 

(1982), a televisão teve maior liberdade nos primeiros anos, porém, restrições, quando atingiu um 

nível  tecnológico e organizacional capaz de intervir socialmente. Esse período marcou a 

separação definitiva entre a TV e o rádio como indústrias autônomas, este último passando a ter 

características mais locais a partir de então. 

O desenvolvimento da indústria brasileira de TV foi parte integrante das mudanças que o 
País enfrentou os anos 60. Em outras palavras, a TV no Brasil cresceu em paralelo com a 
concentração do capital, a internacionalização do mercado interno e a convergência 
geográfica da produção industrial na região Centro-Sul do País. Além disso, a política 
econômica do regime militar voltada para a criação de um mercado nacional para produtos 
industrializados, fortaleceu e foi fortalecida pela expansão nacional da indústria televisiva, 
facilitada pela construção de uma rede nacional de telecomunicações (JAMBEIRO, 2002b, 
p. 89). 

Ortiz (1988) afirma que o Estado militar aprofundou as medidas econômicas tomadas no 

governo JK, às quais os economistas se referem como “a segunda revolução industrial no Brasil”. 

O ano de 1964 foi um momento de reorientação da economia brasileira, uma espécie de 

“capitalismo tardio”. Para Ortiz (1988), em termos culturais, essa reorientação econômica trouxe 

conseqüências imediatas, pois, paralelamente ao crescimento do parque industrial e do mercado 

interno de bens materiais, fortaleceu-se o parque industrial de produção de cultura e o mercado de 

bens culturais. Evidentemente, a expansão dessa indústria cultural foi promovida associada à 

censura e a instrumentos similares. 

 O fato é que a televisão passou a exercer o papel de difusor não apenas da ideologia do 

regime como também da produção de bens duráveis e não duráveis. A partir de 1964, as 

indústrias eletrônicas produziram um grande número de aparelhos de TV para atender ao 

crescente mercado interno. A venda de televisores em preto e branco aumentou 24,1% entre 1967 

e 1979, e a de televisores coloridos cresceu 1479% entre 1972 e 1979.  Em 1968, o governo 

introduziu uma política de crédito que permitia adquirir-se um televisor em até três anos. O 

número de telespectadores aumentou, enquanto as emissoras se convertiam simultaneamente no 

veículo publicitário nacional através do qual as indústrias poderiam anunciar seus bens de 

consumo (MATTOS, 2000). Só para se ter uma idéia, a televisão recebia, em 1958, apenas 8% 
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das verbas publicitárias. Em 1968, esta porcentagem já era de 42%. Ou seja, a televisão era quem 

passava a viabilizar o capitalismo brasileiro.  

 

1.2. Surgimento da TV Globo 

 Foi neste contexto que surgiu, em 1965, a TV Globo do Rio de Janeiro, canal 4, concedida 

em 1957 pelo governo JK e pertencente a Roberto Marinho. “A emissora foi construída e 

concebida (...) como uma estação completa e moderna” (MERCADO GLOBAL, 2000, p. 7). O 

prédio de três andares, no bairro do Jardim Botânico, seguia à risca uma planta elaborada pelo 

engenheiro de uma emissora americana, a WFBM, de Indianápolis (FERREIRA, 1998). Os 

equipamentos básicos eram da RCA (CAPARELLI, 1982) . 

O fortalecimento da televisão como veículo de propaganda acompanhou o processo de 
concentração monopolista verificado em todos os setores da economia. E o surgimento da 
Rede Globo, como a principal empresa, no setor, atendeu à necessidade de um veículo 
poderoso de propaganda, privilegiado pelos principais anunciantes, capaz de operar a 
estimulação do mercado nacional, disperso geograficamente e reduzido em termos 
populacionais (HERZ, 1987, p. 215). 
 

 Em 1966, a Globo se instalou no estado de São Paulo, com a compra do espólio de Victor 

Costa, que havia morrido em 1959. No espólio, entre outros veículos, a TV Paulista e a TV 

Bauru. Sobre os impactos na TV Paulista, depois de vendida à Globo, Amorim afirma que: 

diversos profissionais foram despedidos. Foi dada uma nova orientação à programação. A 
nova direção desejava encerrar uma fase de realizações mais artesanais e quase heróicas 
para dar início a um período dinâmico e industrializado. (...) ... as novelas passaram a ter a 
produção transferida para o Rio de Janeiro, sendo exibidas em São Paulo em videoteipe. 
Aos poucos, tal fato foi acontecendo com os principais programas da TV Paulista, porque 
tornava mais econômico manter apenas um núcleo de produção.  (...) Um grande incêndio 
em seus estúdios fez com que a TV Globo desistisse de vez de maiores investimentos e 
transferiu o que sobrou da programação para o Rio de Janeiro. A estação de São Paulo 
tornou-se repetidora de videoteipes vindos do Rio, mantendo apenas a produção de um 
jornal local. Em 1968, o próprio nome TV Paulista deixou de existir, passando o Canal 5 a 
denominar-se TV Globo de São Paulo (AMORIM, 2000a). 
 

 Antes, porém, de comprar a TV Paulista, Roberto Marinho procurou João Jorge Saad, 

detentor de uma concessão de canal em São Paulo, adquirida em 1954. Marinho tentou se 

associar aos Saad, de forma que pudesse fazer frente à Tupi, à Excelsior e à Record. A TV 

Paulista já estava enfraquecida. Jorge Saad não aceitou, conforme conta Luiz Eduardo Borgerth, 

executivo da Globo à época: 

João, sempre gentil e atencioso, agradeceu dizendo que seu projeto já estava muito 
adiantado e o que podia fazer era oferecer ao doutor Roberto compartilhar com ele as suas 
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instalações e sua torre no pico do Jaraguá, poupando tempo e dinheiro ao doutor Roberto, 
que aceitaria a oferta pagando um terço do custo. Pouco mais de dois anos depois, o 
transmissor Federal e antenas da TV Paulista abandonavam o alto da Avenida da 
Consolação e se instalavam no pico do Jaraguá, já agora reforçados por um transmissor 
Maxwell ... (BORGERTH, 2003, p. 130).  
 

 O projeto adiantado ao qual Borgerth se refere é o da TV Bandeirantes, canal 13, que 

entrou no ar em 1967, no dia 13 de maio. A Bandeirantes funcionava em edifício especialmente 

construído para receber as instalações da emissora e tinha seus equipamentos básicos das marcas 

RCA, Sony e Fernesh (CAPARELLI, 1982). Em 16 de julho de 1969, a emissora foi destruída 

por um incêndio, ficando apenas um carro de externas. Um funcionário morreu. Dois dias antes, a 

Record e a TV Paulista, já pertencente a Globo, também tinham passado por incêndios, bem 

menores1. O diretor de programação da TV Bandeirantes era Amarílio Nicéas, que a TV Jornal 

do Commercio enviou, quando de sua inauguração, aos EUA, para treinamento. Nicéas ficou 

pouco tempo na Bandeirantes, logo retornando ao Recife, conforme conta Cléo Nicéas, seu filho: 

“Dois anos depois, numa conversa em casa, quando meu pai ia para a gerência de programação 

da Globo, discutimos a idéia de voltar para o Recife. O caso foi resolvido por votação. Só papai  

votou contra. (...) ...voltar seria pior para ele... (...) ...voltamos e aqui ficamos desempregados” 

(SANTANA, 2007, p. 211). 

 Em 1969, a Globo chegou à capital mineira, com a aquisição, junto às Emissoras Unidas, 

da TV Belo Horizonte, canal 12, de J. B. Amaral. Dois anos depois, em 1971, foi criada a Globo 

Brasília, canal 10. No ano seguinte, a TV Globo Nordeste, do Recife, canal 13. A emissora do 

DF havia sido concedida no governo Jango, e a concessão da de Pernambuco era parte integrante 

do espólio de Victor Costa. 

 A Emissora de Roberto Marinho foi viabilizada graças a um acordo ilegal com o Grupo 

Time/Life. O acordo não se limitava à engenharia, abarcando todos os setores-chave da empresa, 

inclusive o financeiro, e provocou uma verdadeira guerra entre a emissora e as suas concorrentes, 

além de outros setores da imprensa, que acusavam a inconstitucionalidade dos contratos que 

permitiram indiretamente a exploração da empresa de comunicação por capital estrangeiro. 

Quando decidiu desembarcar naquela briga, Chateaubriand avisou que vinha de peixeira na 
mão, “para um combate de vida ou morte”. Em nenhum outro momento de sua prolífica 
carreira de articulista, ele dedicou tantos artigos a um único tema: ao todo foram cinquenta 

                                                 
1
 Alguns atribuem a autoria  dos incêndios a guerrilheiros de esquerda. Nunca houve acusação formal e nem ficou provado que haviam sido 

causados propositalmente, bem como nenhum grupo assumiu as autorias. Registre-se que os incêndios são um caso à parte na história da 
televisão brasileira, pois aconteceram aos montes, embora, neste caso, tenham sido três, em um curtíssimo espaço de tempo, razão pela qual, 
considerando-se a conjuntura política, configurou-se a desconfiança.  
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textos exclusivamente sobre o caso “Time-Life”- sem contar outros tantos, nos quais, 
tratando de outro assunto, ele abria um parágrafo ou um parêntese para atacar Roberto 
Marinho. (...) Em um “Manifesto à nação”, os donos dos treze jornais de São Paulo 
conclamavam o Conselho de Segurança Nacional e o Conselho Nacional de 
Telecomunicações a agirem para coibir os contratos (MORAIS, 2005, p. 667).  
 

  O acordo com a Time-Life seria de importância crucial para a consolidação do poderio da 

Rede Globo (BOLAÑO, 2004). Uma CPI foi criada para investigar o caso, enquanto o processo 

corria no Conselho Nacional de Telecomunicações, formado por representantes do Estado Maior 

das Forças Armadas, membros indicados pelos ministérios da Justiça, Educação e Cultura, 

Relações Exteriores e representantes dos partidos políticos. Para evitar que uma maioria dos 

membros da CPI prejudicasse a Globo e a levasse à perda da concessão, muitos de seus membros 

receberam missões de última hora na Europa. Mesmo assim, a CPI concluiu que o acordo feria o 

artigo 160 da constituição, que proibia uma empresa estrangeira de participar da orientação 

intelectual e administrativa da sociedade concessionária de canal de televisão. Por isso, sugeriu  

ao Poder Executivo aplicar à empresa faltosa punição legal pela infringência daquele dispositivo 

constitucional. Porém, o marechal Castelo Branco decidiu contemporizar e, em vez de cassar a 

concessão da Globo, concedeu um prazo de 90 dias para que a emissora regularizasse sua 

situação. A Globo rompeu o contrato com o Grupo Time/Life, mas, por essa época, já havia se 

consolidado enquanto um moderno canal de televisão, iniciando sua extensão a outras regiões do 

país (LIMA e CAPPARELLI, 2004).   

O caso da TV Globo contrasta com o da Excelsior. Suas atividades iniciais também foram 
dificultosas devido à vinculação da empresa ao conglomerado Time-Life, o que violava 
claramente as leis nacionais relativas à comunicação. Roberto Marinho, da mesma forma 
que Simonsen no caso do café, enfrentou uma cerrada campanha das comissões 
parlamentares de inquérito que investigaram a intromissão dos interesses americanos nos 
meios de comunicação brasileiros. Porém, os contatos da TV Globo junto à área militar 
eram fortes, e ela pôde se beneficiar da complacência do regime que não hesitou em 
favorecê-la. A Globo pôde, desta forma, estabelecer uma aliança com o Estado autoritário, 
possibilitando que os objetivos de “integração nacional” pudessem ser concretizados no 
domínio do sistema televisivo (ORTIZ, 1988, p. 155). 
 

 Capparelli afirma que o interesse do governo em beneficiar a Globo não ocorria apenas 

em função da submissão e do afinamento deste grupo em relação ao novo regime. Segundo esse 

autor, 

A reorganização da antiga produção industrial – com novas técnicas produtivas, agora em 
setores mais dinâmicos como a indústria química automobilística – traz consigo uma 
reorganização administrativa, tecnológica e financeira que, por fim, implica numa 
reordenação das formas de controle social e político. A televisão vai desempenhar, nesta 
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fase, um papel importante para a legitimação das novas tendências. (...) Esta segunda fase 
da televisão brasileira tem como característica mais importante a absorção dos padrões de 
administração, de produção, de programação (CAPPARELLI, 1982, p. 31). 
  

 Para Herz (1987), o governo implantado em 1964 manobrava para garantir a implantação 

da TV Globo, pois esta seria instrumento fundamental na política de internacionalização da 

economia, através da criação de um mercado nacional de produtos industriais sofisticados. 

Segundo esse autor, o modelo de desenvolvimento econômico adotado no período pós-64 levou a 

grandes investimentos públicos em infra-estrutura de telecomunicações, criando-se assim um 

setor de serviços públicos que modernizaria as telecomunicações no Brasil e constituiria demanda 

para a produção da indústria eletrônica transnacional que no país se instalara. Para Herz (1987), 

só depois do golpe de 1964 é que foram criadas as condições econômicas e institucionais 

necessárias ao desenvolvimento de um sistema nacional de telecomunicações e de radiodifusão 

compatível com as novas exigências do capitalismo internacional. 

Em 1965 é criada a Embratel, que inicia toda uma política modernizadora para as 
telecomunicações. Neste mesmo ano o Brasil se associa ao Sistema Internacional de 
Satélites (Intelsat), e em 1967 é criado um Ministério de Comunicações. Tem início a 
construção de um sistema de microondas, que será inaugurado em 1968 (a parte relativa à 
Amazônia é completada em 70), permitindo a interligação de todo o território nacional. Isto 
significa que as dificuldades tecnológicas das quais padecia a televisão na década de 50 
podem agora ser resolvidas (ORTIZ, 1988, p. 117). 
 
 

1.3. Integração nacional e indústria cultural 

 Era necessário, para a integração nacional, uma  programação unificada para todo o país, 

de forma a aumentar o público consumidor e a abater os altos custos de produção de programas e 

de publicidade que, no novo cenário, sairiam do artesanal e do mambembe, passando à 

padronização industrial, em escala, ou seja: “A busca de um público maior é compatível com a 

industrialização generalizada da produção de bens materiais no país e com a penetração massiva 

da indústria cultural em todas as áreas da produção de bens simbólicos, o que cria uma nova 

mentalidade ... (...): agora, o circuito pequeno, regional ou local, parece inútil, patético” (KEHL, 

1980, p. 21). Era necessário um sistema de televisão organizado em rede nacional, o que só foi 

possível em 1969, quando a Embratel implantou uma moderna infra-estrutura de comunicações. 

Foi quando a já Rede Globo pôs no ar, no dia 1º de setembro, sob a apresentação de Hilton 

Gomes e Cid Moreira, o Jornal Nacional. Nos estúdios, na hora em que o telejornal teve início, 

Armando Nogueira, diretor da Central Globo de Jornalismo e apaixonado por aviação, escreveu 
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em um script: “o boeing decolou”. Com o JN teve início o processo de afiliações de emissoras de 

outras localidades do país à Rede. “Durante um ano, a Globo bancou (...) o custo da Embratel, 

para seduzir as emissoras (...). Quando chegávamos para vender o programa a alguma candidata à 

afiliação, ele já estava pago e esse era um argumento que convencia. Depois, teve o próprio 

sucesso. O Jornal Nacional foi um líder de audiência instantâneo. (...). Todo mundo queria ver, 

ele tornou obsoletos os jornais (...) locais” (CLARK, 1991, p. 213). 

 A primeira televisão a ocupar um linque e transmitir em cadeia havia sido “a Tupi, por 

ocasião da inauguração de Brasília, com incentivo (verbas e instalações de retransmissores) do 

governo Juscelino. Mas não soube ou não pôde aproveitar a oportunidade e depois da 

inauguração não mais foi usado o link instalado entre Rio e Brasília, através de 1200 km, com 

sete ou oito torres de retransmissão” (KEHL, 1986, p. 191). 

 Para Jambeiro (2002b), três fatores foram essenciais no desenvolvimento da indústria 

televisiva brasileira: a necessidade de criação de um mercado para bens industriais; o objetivo do 

governo de controlar política e ideologicamente o país; e o desejo dos militares de estabelecer um 

grau mais alto de uniformidade no gerenciamento de um país tão grande como o Brasil. 

 Foi a partir do sistema de redes que se pôde falar em sistema brasileiro de televisão e em 

indústria cultural nacionalmente integrada no Brasil. A televisão integrou o Brasil e criou um 

mercado unificado – de bens duráveis, não duráveis e simbólicos. “Sua importância foi maior à 

medida que se colocou como único meio (...) nacional, enquanto o rádio adquiria características 

locais e a imprensa, regionais. (...) Em 1950, sua participação no bolo publicitário era de 1%; em 

1960, de 24%; em 1970, 38%; e em 1979, de pouco mais de 50% (CAPARELLI, 1986, p. 12)”. 

Talvez uma das causas que mais favoreceram a televisão comercial foi sua organização em 
rede, a partir do Rio de Janeiro e de São Paulo. Em termos geográficos, ali mesmo estavam 
sediadas as filiais das multinacionais, maiores anunciantes quando a televisão ainda 
engatinhava. Os conglomerados necessitavam de um sistema que levasse seus produtos aos 
quatro cantos do país. A fragmentação dos outros meios, sem um jornal ou emissora 
verdadeiramente nacional, impedia isso. O outro lado da moeda: enquanto as grandes 
instituições industriais e financeiras se concentravam geograficamente, principalmente no 
eixo Rio-São Paulo, a inversão publicitária nas redes de televisão ali localizadas, 
ocasionava, igualmente, uma concentração de capitais nestas emissoras, impedindo uma 
divisão das verbas para as emissoras regionais. 
Em outras palavras, a concentração industrial no Rio e São Paulo conduziu igualmente, 
devido ao seu caráter comercial, a uma concentração da indústria cultural nestes centros, 
formando oligopólios nacionais que se casavam com as novas tendências econômicas 
(CAPARELLI, 1982, p. 80). 
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 A indústria cultural nacionalmente integrada, para Bolaño (2004), constitui um ramo 

interessante ao capital monopolista. Segundo esse autor, a dinamização do mercado consumidor 

interno exige eficiência do sistema de publicidade, o que só será garantido pela existência de uma 

indústria cultural nacionalmente integrada e com amplas possibilidades de articulação entre os 

diversos meios. “A consolidação das indústrias culturais nos anos 60 é resultante e resultado. Ela 

aparece como (...) possibilidade de aplicação do capital – indústrias culturais – mas ao mesmo 

tempo serve de apoio para a indústria eletro-eletrônica, através da produção de televisores. Ela 

age como um pivô na ampliação do campo da comunicação e, enquanto bem durável, alavanca o 

restante do mercado de bens duráveis, pela publicidade” (CAPARELLI e LIMA, 2004, 2004). 

 Houve uma grande expansão, em nível de produção, de distribuição e de consumo da 

cultura. É nesta fase que se consolida a já Rede Globo (JAMBEIRO, 2002b). 

Com uma estrutura administrativa e financeira mais sólida, adaptada à etapa de expansão do 
capitalismo brasileiro com uma concentração de capital sem os percalços que o pioneirismo 
colocou no caminho da Rede Tupi, e com uma industrialização firmemente assentada no 
Brasil, voltada para o consumo, a Rede Globo começou a ganhar a guerra da audiência (...) 
A verdade é que a Rede Tupi não pôde superar suas próprias dificuldades de empresa 
crescida à sombra dos governos populistas e, agora, necessitando de se readaptar às novas 
regras do jogo dos governos pós-64 (CAPARELLI, 1982, p. 32). 
 

 A década de 70 mostra uma estrutura de mercado completamente distinta daquela que 

predominou nos primeiros tempos da televisão brasileira, com a constituição do sistema de redes 

e a construção de fortes barreiras à entrada montadas pela Globo, podendo-se, agora sim, 

caracterizar um mercado essencialmente oligopólico.  

 Para Herz (1987), essa estrutura de mercado aprofundou o caráter concentrador do modelo 

econômico, na medida em que os custos da televisão a tornaram privilégios de poucas empresas. 

Para esse autor, é muito difícil para a pequena e média empresa competir com os produtos já 

comercializados no mercado, em escala nacional, com o suporte publicitário. O baixo custo da 

relação investimento/público atingido – que se reduz na proporção em que cresce a área de 

cobertura – esconde o valor absoluto mínimo necessário para veiculação de publicidade. Ou seja, 

para Herz (1987), o conceito comercial de rede de televisão é produto de uma economia 

dominada por oligopólios. 

Dentro do processo de expansão e modernização do sistema produtivo no Brasil, foi 
instalado um gigantesco sistema nacional de comunicações, composto por uma avançada 
infra-estrutura de serviços de telecomunicações e por dezenas de emissoras de televisão, 
centenas de emissoras de rádio e dezenas de milhões de receptores de rádio e televisão. A 
economia sofre um processo de concentração de capital e tecnologia que alijou pequenas e 
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médias empresas, em todos os setores, e fez surgir imensos oligopólios (HERZ, 1987, p. 
86). 
 

 Além disso, este novo mercado de televisão –– em rede e oligopólico - permitiu a 

reprodução ideológica do pensamento do grupo que tomou o poder em 1964. 

...é de se destacar, na segunda fase da televisão brasileira, sua utilização ostensiva e 
intensiva como unidade de produção econômica e como unidade de produção ideológico-
política. Como unidade de produção econômica, servindo de novo espaço para aplicação e 
reprodução do capital e de impulso a outras unidades econômicas de produção. E como 
unidade de produção ideológico-política, pelo seu papel, forçado ou consentâneo, na busca 
de legitimação do Governo que se instalou no poder após 1964, bem como para a 
legitimação e auxílio na consecução dos objetivos da Doutrina de Segurança Nacional 
(CAPARELLI, 1986, p. 12). 
 

 Do ponto de vista econômico, a TV Globo tinha um papel fundamental na unificação de 

um país com dimensões continentais, através da integração de seu mercado de consumo. Do 

ponto de vista político, a programação da Globo era indispensável como um meio para uma 

mensagem nacional de otimismo desenvolvimentista, mensagens positivas no discurso oficial, 

fundamentais para a manutenção e legitimação do governo militar (JAMBEIRO, 2002b). 

 O surgimento da Rede Globo e a consolidação de uma indústria cultural brasileira 

nacionalmente integrada são um único processo ou parte do mesmo processo – dentro de um 

planejamento, nos termos da Doutrina de Segurança Nacional. Um país grande como o Brasil 

precisava ser “unificado”. A Globo daria caráter democrático – pelo “convencimento” – a tal 

unificação, política, econômica e cultural.   

 

1.4. Queda de Chatô 

 A criação da Rede Globo, nas bases empresariais em que foi implantada e orientada por 

seus objetivos privado-comerciais, impôs, “de fato”, um modelo de televisão ao país que o 

governo tratou de legitimar (HERZ, 1987, p. 211). Para esse novo modelo de televisão vigente, 

interessava ao governo militar também um novo modelo de empresário de mídia, bem diferente 

do que Chateaubriand representava.  

... o governo se deu bem com Roberto Marinho e vice-versa, porque ele era o empresário 
talhado para o momento; empresário sério e de “visão”, bem ao contrário do Sr. Assis 
Chateaubriand, personalista, trambiqueiro e empirista em seus empreendimentos. A Globo, 
desde o início, foi uma empresa vertical, centralizada. Nunca houve espaços para 
improvisações. Existiam modelos a ser aplicados e transformados em “princípios de 
televisão”. Não há espaços para criatividade nos “baixos escalões”: não se pode correr 
risco. (...) a não ser os riscos previstos e calculados pela direção da emissora em seu traçado 
de estratégias de implantação/ampliação. (...) 
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... o regime militar adotou medidas de preparação institucional da economia para favorecer 
o desempenho dos oligopólios (...), potenciar a acumulação e redefinir as relações entre 
empresa e Estado, limpando terreno para a atuação do processo de concentração. É dentro 
desse quadro que se entende o interesse do governo Castelo Branco por um empresa de 
telecomunicações estruturada segundo um modelo multinacional, que se promete 
independente do paternalismo do Estado. 
A relação da Globo com o capital e a tecnologia norte-americana não só tornava a empresa 
rentável e independente de auxílios estatais diretos, como permitia que ela se estruturasse 
segundo um modelo empresarial multinacional, compatível com a mentalidade do governo 
militar, desde seu início, a respeito do que “é bom para o Brasil” (KEHL, 1986, p. 183). 
 

 As empresas de Assis Chateaubriand não trabalhavam com processos racionais de 

economia, tampouco, centralizados. Cada emissora tinha uma política administrativa. Isso se 

acentuou com a criação do Condomínio, quando cada condômino passou a responder por uma 

determinada área geográfica e os veículos passaram a se comportar, na prática, como empresas 

distintas. Era comum, por exemplo, uma novela produzida pela Tupi do Rio de Janeiro, em São 

Paulo, passar numa emissora concorrente. As relações internas aos condôminos não eram boas, já 

que eles haviam sido escolhidos por Chatô e, portanto, refletiam sua forma de trabalhar: no 

improviso, na chantagem política, no trambique. Eles já tinham recebido as empresas bastante 

endividadas, o que não era nenhuma novidade, e para resolver isso – era sempre assim - existiam 

as benesses estatais vindas à custa de “línguas afiadas” e “pontarias certeiras” dos veículos 

Associados. Registre-se que algumas empresas associadas, nas mãos de condôminos, tiveram 

boas administrações, como veremos mais à frente neste trabalho, porém eram exceções e não a 

regra geral. Para Morais (2005),  a “obsessão” de Chateaubriand era “federalizar” os Associados, 

dividindo-os em “capitanias autônomas” que, “na hora do aperto”, socorreriam umas as outras, 

indo na contramão da lógica mercadológica centralizada, que começaria a se estabelecer com a 

chegada do videoteipe.  

 Chateaubriand chegou a ser, nos anos 50, por duas vezes, senador da República. O curioso 

é que, para que isso ocorresse, em ambos os casos, foram convocadas eleições extraordinárias, 

em função das renúncias dos titulares e da falta de interesse dos suplentes em ocuparem os 

cargos, tudo em função da pressão/chantagem política de Chatô que, no Senado da República, 

representou a Paraíba e, em outra legislatura, o Maranhão. Com prática parecida, Chateaubriand 

alcançou o cargo de embaixador do Brasil, no Reino Unido.  

Chateaubriand amedrontava os credores oficiais com sua agressiva presença, ou 
acabava sempre inventando espertezas e arranjando meios de empurrar as dívidas com a 
barriga. (...) No fragor da briga com Roberto Marinho e já meio rompido com o 
governo Castelo Branco, ressentindo-se da queda de publicidade das grandes 
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multinacionais em seus veículos, ele pediu aos dirigentes das filiais de empresas de 
publicidade norte-americanas no Brasil que convidassem seus principais clientes para 
um almoço na sede dos Associados de São Paulo. (...) 
- Estou precisando de dinheiro. Chamei vocês aqui para que autorizem hoje uma 
programação extra de anúncios nos nossos veículos. 
O mal-estar é generalizado. Um dos empresários ensaia uma desculpa: 
- Doutor Assis, nós vamos reunir nossos especialistas em mídia para ver o que é 
possível fazer. 
Ele se enfurece ... (...) 
- Não chamei ninguém aqui para pedir nenhum favor, mas para exigir que vocês sejam 
equânimes com nossas empresas. Hoje à tarde um diretor nosso vai ligar para cada um 
dos senhores para saber de quanto foi a programação. O almoço está encerrado. 
O almoço não surtiu resultados significativos. Aquele não era mais o Chateaubriand que 
infligia pânico aos poderosos – e isso valia também para a fila de credores oficiais que 
se acumulava fazia décadas (MORAIS, 2005, p. 675). 

 
 O enfraquecimento de Chateaubriand pode ser percebido também em uma outra situação.  

Quando se discutia, entre os militares, o nome do sucessor de Castelo Branco – de quem Chatô já 

estava distante – o dono dos Associados defendia o nome de Costa e Silva em seus artigos, de 

forma a ofender, inclusive, Castelo. Em seus escritos, Chatô chamava o presidente, que era tido 

como um intelectual, praticamente de “burro”. Um dia, Castelo Branco chamou, à Brasília, 

Edmundo Monteiro, um dos condôminos, para uma audiência sobre o “caso Chateaubriand”. 

Monteiro comunicou ao chefe, que respondeu: “Pode ir. O Castelo vai pedir penico”. Não pediu.  

O presidente advertiu que Chatô não se metesse em um assunto estritamente militar. Chatô 

continuou escrevendo sobre a sucessão e, mais uma vez, foi advertido por Castelo Branco, agora 

através de um general amigo comum aos dois. Castelo lembrava que, mesmo para um 

revolucionário, a paciência dos militares tinha limites. A resposta de Chateaubriand foi a mesma 

de várias outras situações similares em que ele esteve envolvido ao longo de sua vida: “Diga ao 

presidente para não vir com conversa. Para dar ordens dentro dos Associados tem que assumir 

nossa folha de pagamento” (MORAIS, 2005).  

 Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo faleceu no dia 4 de abril de 1968, aos 

75 anos. Os últimos 8 anos de sua vida foram sobre uma cadeira de rodas, em função de uma 

trombose que o deixou com dificuldades para falar e se movimentar. Comandou suas empresas e 

escreveu seus artigos até o último dia de sua vida.  
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1.5. Primeiras estratégias globais 

 No início, a estratégia de programação da Globo privilegiava o grande público, com 

programas populares, de baixo custo de produção e alto retorno de audiência. Brittos (2005) 

afirma que a emissora foi a principal responsável pelo primeiro ciclo de popularização da TV 

brasileira, nos anos 60.  

 Em 1969, a Globo já era líder de audiência, embora a Tupi ainda conseguisse fazer frente 

à emissora de Roberto Marinho, já que a disputa por audiência se dava na confecção de 

programas de baixo custo. Todas as barreiras à entrada impostas à Globo por suas antecessoras 

haviam sido destruídas, preocupando-se agora a emissora do Jardim Botânico em criar as suas 

próprias. A Globo produzia novelas diárias nos moldes dos dramalhões mexicanos e cubanos, no 

modelo popularesco que caracterizou sua entrada no mercado. A novela tinha o objetivo de 

fidelizar o telespectador, pois, pela experiência anterior, programas isolados não mantinham a 

audiência por toda a semana. Tal estratégia havia sido adotada pela Excelsior. A Globo procurou 

também sair da rígida lógica comercial até então existente, em relação à publicidade, na qual as 

emissoras eram totalmente dependentes dos anunciantes. Estes aprovavam e financiavam 

previamente as produções. Um bom exemplo disso era o Repórter Esso, informativo financiado e 

aprovado por uma multinacional. Esse programa havia sofrido um duro golpe do Jornal de 

Vanguarda, que entrou no ar em 1962, na TV Excelsior do Rio de Janeiro, com um similar na 

Excelsior de São Paulo, o Show de Notícias, ambos criados por Fernando Barbosa Lima. O JV 

havia rompido com a linguagem tradicional e pusera no estúdio vários locutores e comentaristas 

especializados, tendo ainda introduzido o humor no telejornalismo brasileiro, através dos bonecos 

em movimento inventados por Borjalo e das crônicas de Stanislaw Ponte Preta (CARVALHO, 

1980). Como o Jornal de Vanguarda sucumbiu à ditadura, o Repórter Esso ganhou fôlego, mas 

não resistiu ao Jornal Nacional. “A disputa não demorou muito. (...) a TV Tupi anunciou o 

encerramento do Repórter Esso. No último dia de 1970, acabava um estilo de jornalismo que 

caracterizou a TV brasileira. Isso abriu espaço para consolidar a inovação tecnológica formulada 

pela Globo em seu Jornal Nacional" (BENEVENUTO JR, 2005, p. 105). Walter Clark, ex-diretor 

geral da Rede Globo, em seu livro de memórias, disse: 

Quando cheguei à Globo, no final de 1965, Roberto Marinho negociava com Roberto 
Furtado, presidente da Esso, a transferência do Repórter Esso da Tupi para a Globo. Eles 
eram amigos, e o Roberto tinha o sonho de transmitir o Repórter Esso, que era o telejornal 
mais prestigiado da época. Ele até chegou a entrar no Canal 5, em São Paulo, com Kalil 
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Filho, e estava prestes a entrar na Globo do Rio. Mas eu fui contra. Naquela altura da 
televisão brasileira, o Repórter Esso já estava ultrapassado (1991, p. 214).  
 

 Toda a estratégia da Globo, que tinha em Clark seu principal mentor, foi no sentido 

contrário ao modelo até então em vigor. Primeiro conquistou uma audiência grande e fiel. Depois 

negociou com os anunciantes devidamente respaldada. A emissora, para pôr em prática esta 

estratégia, entre outras coisas, contratou funcionários dos anunciantes. A programação passou a 

ser em função do telespectador e não mais do anunciante. A audiência se transformou em produto 

e passou a ser vendida. Foi o início das consolidações do mercado oligopolista e da indústria 

cultural brasileira, nacionalmente integrada. Um passo importantíssimo para essa inversão de 

valores foi a criação da Central Globo de Produções, fundamental para a constituição da rede. 

Em 1969, portanto, já temos: o primeiro lugar em audiência no Rio de Janeiro e em São 
Paulo (uma audiência fiel), três emissoras (Rio, São Paulo e Belo Horizonte) para iniciar a 
constituição da rede; toda a produção centralizada e sem interferência dos anunciantes, um 
sistema de comercialização eficiente. O que faltava? a constituição da rede propriamente 
dita. No dia 1º de setembro de 1969, vai ao ar o “Jornal Nacional” (nesse momento ainda 
restrito as três localidades citadas), inaugurando-se a Rede Globo de Televisão. A partir daí 
o Padrão competitivo teria de sofrer nova alteração, dessa vez para garantir a primazia da 
Globo no mercado nacional (...). Não é preciso dizer que as pequenas emissoras 
remanescentes seriam obrigadas desde então a procurar as margens do mercado para 
sobreviver. Isso foi facilitado, de certa forma, pela proliferação dos enlatados e da 
programação estrangeira de baixo custo em geral, mas perdia-se absolutamente a 
possibilidade de se atacar a liderança da Globo (BOLAÑO, 2004, p. 119). 
 

 Em setembro de 1969, quando estreou o Jornal Nacional, a TV Globo já detinha a 

liderança absoluta de audiência no Rio de Janeiro. Apresentava “nove entre os dez programas 

mais assistidos no Rio e três entre os dez de São Paulo. Em 1971, a Rede Globo passou a exibir 

os dez programas mais assistidos nas duas capitais” (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 23). 
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2. Efeitos conjunturais em Pernambuco  

2.1. Golpe militar e oligopolização da televisão  

 Dada as relações tensas vinculadas às disputas no campo e às greves deflagradas no setor 

canavieiro, que marcavam aquele período em Pernambuco, um grupo de empresários decretou 

um lockout e, a fim de concretizá-lo, reuniu-se no Clube internacional do Recife, quando, na 

ocasião, chegou a discutir a possibilidade de assassinar o governador Miguel Arraes, dada a 

forma inclusiva com que ele tratava os trabalhadores. Por causa disso, no dia 3 de março de 1964, 

Arraes, às 22h, usou a televisão para falar aos pernambucanos. No seu pronunciamento, o 

governador disse que do lockout não participariam os 10 mil feirantes do Recife, que tinham ido 

ao Palácio do Campo das Princesas lhe anunciarem que abasteceriam a cidade. Da mesma 

maneira, haviam se comportado pequenos comerciantes. Os empresários desistiram do lockout. 

(ROZOWYKWIAT, 2006). Alguns dias depois, já passado o célebre comício da Central do 

Brasil, que ocorrera no dia 13 de março, quando o presidente João Goulart se comprometera com 

as reformas de base, o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, procurou Assis 

Chateaubriand levando às mãos um manifesto à nação contra Jango que ele pretendia lançar, com 

assinaturas dos governadores e, para isso, iria contatá-los, inclusive Miguel Arraes, de 

Pernambuco, e Seixas Dória, de Sergipe, ambos ligados às esquerdas. Antes, Magalhães, porém, 

foi pedir a opinião de Chatô sobre o documento proposto. 

Com a voz quase inaudível de sempre, o jornalista desculpou-se, dizendo que estava meio 
afônico, com pouco fôlego, e pediu a um enfermeiro que fizesse pressão sobre o seu 
esôfago para que a voz saísse melhor. Com um sorriso maroto nos lábios, em vez de 
qualquer palavra ele soltou um sonoro peido, e, diante do olhar atônico de todos, declarou 
risonho:  
- Essa é a única resposta que posso dar a um manifesto que tem a assinatura de Seixas Dória 
e de Miguel Arraes (MORAIS, 2005, p. 649). 
 

 O manifesto não foi à frente. Dias depois, em 1º de abril, o golpe militar derrubou Jango. 

O governador Miguel Arraes e o prefeito Pelópidas Silveira foram depostos e presos. Presos 

também foram os jornalistas do Última Hora, que foi fechado. Assim, na imprensa recifense, 

sobrava, como nos tempos antigos, afora alguns periódicos e rádios menores, os Associados e o 

Sistema Jornal do Commercio2. E, nesses dois grupos, os resultados do uso do videoteipe 

começavam a fazer efeito.  

                                                 
2

 O Jornal do Commercio tinha sucursais ou correspondentes em todas as capitais do Nordeste, bem como no interior de Pernambuco e em 
Brasília. A maioria, criadas por Ivanildo Sampaio, aquele do Nordeste Confidencial, da TV Jornal do Commercio. Ivanildo assumiu, em 
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As emissoras continuavam independentes para alugar VTs  de quem desejasse. Entre a 
introdução do VT e a implantação das redes, ainda se acreditava num troca-troca televisivo, 
em que programas gravados no Recife, por exemplo, seriam exibidos no sul-sudeste, e vice-
versa. Um raciocínio que se demonstrou ingênuo, por desconhecer os efeitos da introdução 
de inovações tecnológicas que exigem produção centralizada, dada a complexidade e alto 
custos dos equipamentos. São Paulo e Rio absorvem quase totalmente a produção de 
programas, restando para os outros centros urbanos o direito (ou possibilidade?) de 
recepção (KEHL, 1986, p. 87).  
 

 Os Associados é quem melhor tinha condições de exercer alguma supremacia, pelo 

número de emissoras que possuia. Os problemas de relacionamentos internos, as más 

administrações e a entrada atrasada deste grupo em relação ao uso do VT impediam, porém, que 

essa supremacia se concretizasse. “O que acontecia na prática? As emissoras do condomínio 

Associado, situadas em outros estados, adquirem indiscriminadamente teipes da  Globo, 

Excelsior ou Record, deixando de lado, muitas vezes, os programas gerados na Tupi do Rio ou 

SP. Por volta de 1967, vários programas já  são exibidos nas principais capitais do país, (...) na 

base transporte aéreo...”  (KEHL, 1986, p. 76). 

 Em Pernambuco, o processo de centralização produtiva através do videoteipe fez com 

que, aos poucos, a programação local fosse diminuindo e sendo trocada por programas 

provenientes do eixo Rio/São Paulo. Isso trouxe graves prejuízos ao mercado de trabalho de 

televisão local. Muitos dos artistas foram – ou  por conta própria ou convidados – migrando para 

o eixo Rio/São Paulo. Outros procuraram outros empregos, a maioria deles, em outra área 

profissional. A revista Canal, em sua edição nº 9, de outubro de 1964, seis meses após o golpe, 

registrava: 

De uns tempos para cá, têm sido inúmeras as transferências de artistas e técnicos locais para 
as TVs do Sul do país. Primeiro seguiram José Santa Cruz, Lúcio Mauro, Arlete Sales e A. 
G. Melo Júnior. Depois, foi a vez de outra caravana: Luiz Quiroga, Aguinaldo Batista, Luiz 
Jacinto, Amarílio Nicéas, Genival Lacerda, Esther Wolkoff, José Augusto, Renato Silva, 
Hilton Marques, Jorge Ramos, Fernanda Simões, e já agora se prenuncia uma nova retirada 
de artistas e técnicos, cujos nomes figuram na lista das futuras contratações da Bandeirantes 
e TV Globo, com inauguração marcada para o começo do próximo ano. Conseguimos, por 
outro lado, o nome de alguns profissionais que estão sendo visados: Jorge José, 
Albuquerque Pereira, Antiógenes Tavares, Adelmo Tiné, Penha Maria e José Leão 
(SANTANA, 2007, p. 91).  
 

 Em 1965, a TV Rádio Clube desativou o seu teleteatro, em função da criação, pelos 

Associados, do telecentro, núcleo que funcionaria no Rio de Janeiro - sob a coordenação de José 

                                                                                                                                                              
1966, a editoria regional e comandou esta ampliação do jornal que tinha bastante importância regional. As vendas nessas cidades eram altas, 
mesmo existindo nelas,  jornais locais. Na equipe de Sampaio, um jovem repórter, Roberto Menezes.  
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Bonifácio Sobrinho, o Boni, que saiu logo depois - e que produziria e distribuiria programas para 

as emissoras do grupo. O projeto acabou não tendo êxito. Segundo Hilton Marques, “por escassez 

de recursos, já que algumas praças não pagavam o estipulado, e outras, como São Paulo, 

simplesmente não exibiam os programas” (SANTANA, 2007, p. 223). Uma das atrizes que, por 

causa do telecentro, migrou para o Rio de Janeiro foi Arlete Sales, conforme seu depoimento: 

“Saí de lá [do Recife] porque a programação da TV onde eu trabalhava começou a receber do Sul 

outra toda pré-fabricada, toda já gravada. A situação dos atores da terra começou a se complicar. 

Ficamos sufocados ...” (SANTANA, 2007, p. 193). Rosa Maria, atriz, se enquadra entre a grande 

maioria dos que ficaram em Pernambuco e transitaram entre a área artística e outros campos 

profissionais. É ela que conta como foi dada a notícia da desativação do teleteatro da TV Rádio 

Clube: “O término foi cruel (...) ...estávamos ensaiando (...) e o diretor mandou chamar o elenco e 

disse: ‘a partir de amanhã não existe mais teleteatro...’ (...) ‘Porque o telecentro começa a 

funcionar em rede para o Brasil. (...) ...vai gerar a programação todinha do Sul’ (...), e nós 

ficamos boquiabertos, surpresos, decepcionados, chorando, tristes, e... dizer o quê? Fazer o quê?” 

(SILVA, 1998, p. 83). 

 A TV Jornal do Commercio, no entanto, tentava se inserir no novo cenário. O senador F. 

Pessoa de Queiroz já montava uma emissora em Salvador e negociava a compra da TV Rio, de 

onde ele esperava gerar a programação nacional de sua futura rede Jornal do Commercio. Por 

causa disso, Pessoa de Queiroz não aceitou a proposta de sociedade que Roberto Marinho lhe fez. 

Já prevendo a programação em rede, sabendo da excelência das instalações e da popularidade e 

prestígio da emissora pernambucana, Marinho queria assumir o controle acionário da TV Jornal 

do Commercio, comprando 51% das ações. Com F. Pessoa no Senado, o sistema Jornal do 

Commercio era administrado pelo seu filho, Paulo Pessoa de Queiroz que, sobre o pai, falou: 

“Jamais conheci alguém tão apaixonado por uma terra como ele foi por Pernambuco. Quando ele 

consolidou (...) as emissoras de rádio e tinha (...) os dois mais importantes jornais da região, 

resolveu investir na TV. Mas queria ser diferente de (...) Chateaubriand, trabalhar sem 

improvisações (...). Pensava numa TV igual às grandes (...) do mundo” (SANTANA, 2007, p. 

367). 

 As duas emissoras seguiam com parte de suas programações em videoteipe. Os teleteatros 

e novelas continuavam na TV Jornal do Commercio, embora as principais estrelas da emissora, 

que eram sempre assediadas pelo público nas ruas, já tivessem migrado para o Rio de Janeiro ou 
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São Paulo. Na TV Rádio Clube, com o insucesso do telecentro, o teleteatro foi reativado de forma 

muito tímida, com um número bem inferior de peças e de artistas. Em 1967, talvez o projeto mais 

ousado da história da televisão pernambucana, foi ao ar a novela A Moça do Sobrado Grande, 

produzida em videoteipe com várias cenas externas. Sobre tal produção, segue depoimento de  

Jorge José B. Santana, diretor da novela: 

A direção da emissora me entregou a responsabilidade de produzir e dirigir (...). A trama 
era vivida o ano de 1945. Achei que ganharia mais riqueza plástica e daria mais  
autenticidade ao enredo recuando mais um pouco no tempo. O guarda-roupa seria suntuoso, 
haveria charretes desfilando com os senhores da época, mocinhas envergonhadas diante do 
beijo do sedutor galã, a singeleza e a beleza das mucamas e a truculência dos “coronéis” 
nordestinos. (...) 
Tratava-se de uma trama de amor, intrigas e paixões desenfreadas, cuja ação tinha como 
principal  cenário o interior de um casarão, considerado o mais rico e suntuoso de uma 
pequena cidade pernambucana. Os dramas e emoções eram frutos da rivalidade existente 
entre duas tradicionais famílias, que disputavam o domínio das terras e da produção da 
cana-de-açúcar. Em torno do tema central giravam problemas e costumes do povo 
nordestino. (...) 
Quase três meses foram necessários para montar a produção da novela. Logo em seus 
primeiros capítulos, constatava-se a aceitação do público. Cartas, telefonemas e 
cumprimentos na rua aos atores representavam a significativa audiência conquistada pela 
emissora naquele horário (SANTANA, 2007, p. 86). 
 

 O sucesso dessa novela se comprova nas gravações do último capítulo, no Mosteiro de 

São Bento, em Olinda. Lá, ocorreu o casamento de Laura de Castro e Silva e Roberto Azambuja, 

personagens vividos pelos atores pernambucanos Carmem Peixoto e Jones Melo, aquele que 

estudou com Alceu Valença. As ladeiras da cidade histórica estavam lotadas de pessoas que 

queriam ver a “cerimônia”. Os dois atores tiveram que ficar “rodando” dentro de um carro, até  

conseguirem acesso ao Mosteiro.  Em seguida, a glória: A Moça do Sobrado Grande foi levada 

ao ar, ainda em 1967, pela recém-inaugurada TV Bandeirantes, canal 13, de São Paulo. No início, 

apenas aos sábados. Mas o sucesso foi tanto que a partir do 6º capítulo, passou a ser de segunda a 

sexta, de noite, antecedendo Os Miseráveis, principal produção da emissora paulista. Foram 106 

capítulos. A novela inaugurou, na TV Jornal do Commercio, ainda que de forma tímida, a 

contabilização dos custos de uma produção, ou seja, a emissora pôde ficar sabendo o “preço” da 

novela. Antes, as despesas entravam no conjunto geral de compromissos da emissora sem 

pontuarem as origens (SANTANA, 2007). 

  Animado com o sucesso, Jorge José B. Santana levou à direção do canal 2 o orçamento - 

agora já se tinha esta prática - de Fazenda de Lágrimas, com 120 capítulos. Paulo Pessoa de 

Queiroz havia colocado, na direção da emissora, Pereira Lima, executivo que representava o 
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Sistema Jornal do Commercio em São Paulo. Disse Pereira Lima, ao analisar o orçamento: “Sem 

condições. Não temos capacidade financeira para bancar essa despesa” (SANTANA, 2007, p. 

90). Jorge José B. Santana insistiu, sem sucesso. Na visão de Santana, a novela poderia atrair 

patrocinadores nacionais, dado o sucesso de A Moça do Sobrado Grande. Seu raciocínio era que, 

pelo fato dos custos de sua produção serem menores que as realizadas pelas emissoras do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, poderia haver um interesse dos patrocinadores na construção de um 

centro produtor no Nordeste. Como ainda não havia as redes, via Embratel, a novela poderia, a 

exemplo do que ocorrera com a anterior, ser mostrada por emissoras de outras cidades, 

diminuindo os custos da produção. “Encerrava-se, assim, de forma melancólica, um ciclo tão 

importante para a classe artística pernambucana” (SANTANA, 2007, p. 90).  

 Em 1968, os programas de auditório, principal característica da TV Jornal do Commercio, 

foram todos extintos, vencidos pelas programações nacionais, em videoteipe. Mas a emissora 

ainda insistiu com novos formatos de auditório, agora em linhas bem populares, muito diferente 

do que ocorria antes. Um deles foi Expresso da Alegria, sob o comando do deputado Alcides 

Teixeira, que distribuía cadeiras de rodas, remédios e alimentos. Outro foi Jorge Chau Show, que 

manteve bons índices de audiência, em razão dos calouros que se apresentavam (SANTANA, 

2007).  

 Também em 1968, chegou ao fim o Repórter Esso, dois anos antes de ser encerrado o de 

São Paulo e o do Rio de Janeiro. Em seu lugar, a TV Jornal do Commercio pôs o Repórter 

Banorte, antigo banco regional com matriz no Recife. Na apresentação do novo telejornal, Cícero 

de Moraes. Isaltino Bezerra, que era do Repórter Esso, continuou na equipe de produção e 

redação. Ficou no ar até 1972.  

 O ano de 1968 foi também o ano em que o jornalista pernambucano Eurico Andrade, 

aquele que trabalhava no Ultima Hora, agora editor da Revista Realidade, de São Paulo, ganhou o 

Prêmio Esso de Reportagem com Eles Estão com Fome, considerada, nos dias de hoje, uma das 

10 reportagens que abalaram a ditadura. Eurico, em 1964, fora para São Paulo, fugindo das 

perseguições que sofrera. 
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2.2. TV educativa e integração pernambucana nas comunicações   

 Na segunda metade da década de 60, o governador era Nilo Coelho3, da Arena4. Em 1967, 

havia substituído Paulo Guerra, vice de Miguel Arraes. Ambos, Guerra e Coelho, obviamente, 

eram homens da confiança dos militares. Nilo Coelho era de uma importante oligarquia da cidade 

de Petrolina, sertão do estado, e tinha como grande “sonho” integrar Pernambuco, através das 

telecomunicações. Por causa disso, em 1968, criou Departamento de Telecomunicações de 

Pernambuco (Detelpe), ligado à Secretaria de Transportes. O novo órgão tinha como missão, 

segundo Fragoso (2006), construir uma rede de comunicação que ligasse todo o estado de 

Pernambuco. Suas atribuições, para construção desta rede, iam desde abrir estradas até levar 

energia, por exemplo. Para Fragoso (2006), o Governo do Estado, seguia a nova lógica pós-64, na 

qual a comunicação cumpria um papel estratégico na unificação política econômica e cultural do 

país. Nilo Coelho conhecia muito bem o interior do estado, pois muito viajava. Tinha o jovem 

jornalista Eduardo Ferreira como seu assessor, que trabalhava também na Editoria de Interior do 

Diario de Pernambuco.  

 Também em 1968, outra novidade nas comunicações no estado. A Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE) pôs no ar, às 20h do dia 22 de novembro, a TV Universitária, canal 11. 

Mais uma vez, o pioneirismo de Pernambuco presente, já que se tratava da primeira emissora 

educativa do país, pois a TV Cultura de São Paulo, embora já existisse há alguns anos, só se 

tornaria educativa meses depois de a TVU estar em funcionamento5. Os equipamentos básicos da 

nova emissora eram das marcas Toshiba e Ampex (CAPARELLI, 1982). O terreno de 3 mil 

metros quadrados, onde foi instalada a TVU, era patrimônio do Ministério da Guerra que o doou 

à UFPE, na gestão do ministro Costa e Silva. A solenidade de inauguração contou com a 

presença do governador Nilo Coelho, além de vários prefeitos, e de autoridades ligadas à 

educação. A programação de inauguração durou dois dias e foi encerrada em uma atividade 

externa no Teatro Santa Izabel (SANTANA, 2007). Os primeiros programas foram: Eis a 

Questão: o cinema; Tempo Turismo; Sala de Visitas; No Mundo das Artes; Panorama Industrial; 
                                                 
3
  Governou Pernambuco de 1967 a 1971. 

4
 Aliança Renovadora Nacional. Partido criado depois da reforma partidária feita pelo governo militar, em 1965, instituindo o bipartidarismo. A 

Arena dava  sustentação à ditadura. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), fazia a oposição legal. 
5
 “Foi um militar um dos idealizadores da televisão educativa no Brasil. Antes do movimento de 1964, ele já se movimentava junto ao 

Ministério de Educação e Cultura (...), intercedendo para a reserva de canais. (...) em 1964, o Ministério de Educação e Cultura fez o pedido 
oficial (...) para a reserva de canais (...) E, em fevereiro de 1967, pelo Decreto 236, as funções da televisão educativa são: A televisão 
educativa se destinará à divulgação de programas educacionais, mediante a transmissão de aulas, conferências, palestras e debates. 
Especifica também que não tem caráter comercial ... (...) Dentro destas normas, quem poderia executar o serviço de televisão educativa? Em 
primeiro lugar, a União. Depois, os Estados, Territórios e Municípios. as Universidades brasileiras, as Fundações constituídas no Brasil cujos 
estatutos não contrariassem o Código Brasileiro de Telecomunicações” (CAPARELLI, 1982, p. 186).  
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Mundo Infantil; Isto é Universidade; Arte e Decoração; Artes Plásticas; O Grande Juri; 

Catedráticos no Futebol; e o Curso de Madureza. Este último era a grande prioridade da 

emissora. O programa era feito através do entendimento entre a equipe de produção e os 

professores conteudistas. 

 A TVU reacendeu a esperança da classe artística em relação ao teleteatro, sob a 

coordenação do professor da UFPE, Milton Baccareli, um paulista radicado no Recife, que 

estudara no Collège de Aix-Marseille e se formara em Língua e Literatura Francesa na Sorbone.  

Baccarelli também tirara o diploma de ator pela Escola de Arte Dramática da USP.  Sobre isso, 

Renato Phaelante - membro do TAP6, falou: “O canal 11 reabriu possibilidades, porque a 

televisão local estava perdendo espaço para os enlatados do Sul do país. A TVU deu, portanto, ao 

núcleo artístico local uma certa esperança de renascimento” (SANTANA, 2007, p. 370). 

Phaelante fez parte da equipe de Baccarelli na TVU. Nesta equipe, também estavam, entre outros, 

Jorge José Santana, que completava o ciclo, passando pelo teleteatro das três emissoras 

recifenses. Havia ainda o ator José Pimentel, que também passara pelo teleteatro e participara da 

novela A Moça do Sobrado Grande, bem como fazia parte da equipe que encenava, desde 1951, a 

Paixão de Cristo em Brejo da Madre de Deus, Agreste do estado, e que, em 1968, começava a 

ganhar contornos profissionais, sendo Pimentel, agora, o diretor. O teleteatro da TVU e das 

outras emissoras, porém, já não ocorria com a freqüência de antes. Na emissora universitária, era 

mensal, embora esta fizesse pequenos programas especiais para discutir dramaturgia. Baccarelli 

pôs no ar ainda, Música, Teatro e Cinema; Música ao Alcance de Todos; Música Popular; Em 

Tempo de Música; Momento Folclórico; Sala de Concertos; Contraponto; e Ensaio.  

 Ainda em 1968, ano de fundação da TVU, as três emissoras de Pernambuco formam um 

pool para a transmissão, ao vivo, da passagem por Recife,  de Elizabeth II, rainha da Inglaterra.  

 No início de 1971, o governador Nilo Coelho passou o cargo ao seu sucessor, Eraldo 

Gueiros, com uma grande frustração, em relação ao Detelpe. Quem conta é Tales Antônio 

Maurício Lima, ex-diretor do órgão: 

Concluída em 1970, a parte técnica do projeto foi encaminhada ao (...) Dentel (...) para 
análise e aprovação, enquanto o Detelpe iniciava a infra-estrutura necessária: estradas de 
acesso às estações, redes de energia elétrica, obras civis das estações, aquisição de 
equipamentos importados do Japão, pela falta de fabricantes brasileiros. A infra-estrutura 
ficou pronta e os equipamentos já aguardavam embarque, mas o Dentel ainda não aprovara, 
por razões meramente políticas, a parte técnica do projeto. É que o governo federal criara a 
Embratel e a Telebrás, empresas nacionais de implantação de telefonia pública nos Estados 

                                                 
6 Teatro de Amadores de Pernambuco. 
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da Federação. Então o projeto do Detelpe passou a ser visto como superposição de esforços 
no setor de telefonia, o que dificultou sua indispensável aprovação federal e provocou a 
saída de muitos de seus engenheiros para aquelas duas novas empresas federais. Foi 
frustrante para o governador Nilo Coelho não ver concretizada a integração telefônica e 
televisiva dos pernambucanos do Recife e do interior (SANTANA, 2007, p. 378). 
 
 

2.3. Indícios de desmoronamento no Sistema JC 

 Ao final da década de 60 e começo da de 70 - cada vez mais o canal 2 e o canal 6 vão 

preenchendo suas programações com produções do eixo Rio/São Paulo. Os enlatados 

estrangeiros também ganharam espaço. É por essa época que a TV Jornal do Commercio começa 

a dar sinais de que não goza de boa saúde financeira. A TV Bahia, que estava sendo montada em 

Salvador, tem a construção do seu prédio - maior e mais luxuoso do que o do Recife – 

interrompida. Seus equipamentos, encaixotados, foram comprados em preto e branco, quando a 

TV em cores já se avizinhava. A negociação com a TV Rio não foi exitosa. A TV Rádio Clube 

foi ganhando a batalha da concorrência, especialmente porque os condôminos de Pernambuco 

eram melhores administradores que os de São Paulo e os do Rio de Janeiro. 

 Estava à frente da programação do canal 2, por essa época, o argentino Daniel Lo Forte. 

Ele, junto com Pereira Lima, que veio de São Paulo para administrar a TV Jornal do Commercio, 

criaram uma empresa para administrar os interesses dos artistas que se apresentavam na emissora, 

de forma a quebrar os vínculos empregatícios, o que acabou causando vários problemas. Eles 

tentavam investir na  programação musical. Criaram o Campeonato das Cidades, apresentado por 

Aldemar Paiva, aos domingos (SANTANA, 2007). “Respiraram” um pouco quando passaram a 

levar ao ar alguns programas da Globo, como o Jornal Nacional – que tinha os custos com a  

Embratel pagos pela emissora carioca -  e o Programa Sílvio Santos, que era em VT, além de 

novelas, também em videoteipe e que, no Recife, passavam com alguns dias de atraso, em relação 

as exibições nas praças do Rio de Janeiro e de São Paulo. Por essa época, o cantor Mozart, 

costumeiro freqüentador dos já em estados terminais programas de auditório recifenses, 

apresentou-se no Programa Sílvio Santos, nos velhos estúdios da TV Paulista, em São Paulo, 

agora TV Globo: “Fui convidado para cantar no (...) Programa Sílvio Santos, na TV Globo. (...) a 

TV Globo funcionava num cinema reformado. Fiquei meio decepcionado, porque eu estava 

acostumado aqui com a TV Jornal, naquele prédio suntuoso e, de repente, dei de cara com 

estúdios adaptados ... (...) Sílvio Santos me enviara passagem de avião e hospedagem” 

(SANTANA, 2007, p. 365). 
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2.4. Pessoa que comandava  

 Para o professor Darcier Barros (BARROS, et ali, 2006), da UFPE, os empreendimentos 

de comunicação dos grupos de Pernambuco, embora pioneiros em relação aos demais estados do 

Brasil, não conseguem, até hoje, ter continuidade. É o que o professor chama de “pioneirismo 

sem continuidade”, fruto, segundo ele, do mito da pernambucanidade, surgido com Restauração 

Pernambucana, quando da expulsão dos holandeses, em 1654. Darcier afirma que os grupos de 

mídia de Pernambuco se prendiam a tal mito, à regionalidade, ao “passado de glórias” e não 

conseguiam dialogar com a modernidade, com padrões administrativos modernos. Para Barros 

(2006), a mídia do estado era incapaz de retrabalhar o produto cultural pernambucano e jogá-lo 

na arena moderna.  

 Segundo ele, a lógica cultural do latifúndio não fora abolida e o discurso cientifizado não 

implicou uma transformação nas estruturas empresariais ainda marcadas pelo tradicionalismo e 

pela disputa local. “A marca cultural do monopólio, da garantia de direitos baseados na força e na 

tradição de um mercado comprador já institucionalmente conquistado, vai de encontro às 

necessidades de dinamismo e às conquistas de novos mercados exigidos na modernidade” 

(BARROS et ali, 2006, p. 30).  

 Darcier cita vários casos de pioneirismos da mídia do estado - inclusive alguns recentes, 

nas mídias digitais - que, como no passado, logo perderam espaço para experiências do eixo 

Rio/São Paulo.  Neste trabalho, vimos que a Rádio Clube, o Diario de Pernambuco e a própria 

TVU – primeira emissora educativa do país – foram experiências pioneiras, porém sem 

continuidades. Barros (2006) atribui ao “pioneirismo sem continuidade”, a derrocada do Sistema 

Jornal do Commercio. Para ele, este grupo, enquanto empresa, estava longe de delinear um plano 

gerencial para agregação de mercados e busca de hegemonia no âmbito nacional. Barros (2006) 

afirma a importância de analisar com profundidade as possibilidades de desenvolver, numa 

sociedade periférica, um sistema comunicativo que gere produtos de qualidade, distribuídos a 

custos aceitáveis para um amplo mercado consumidor.  

Ao que tudo indicava, o Sistema Jornal do Commercio oferecia todas as prerrogativas para 
se configurar em um dos mais fortes grupos de comunicação do País. Entretanto,  (...) ... 
apesar de aparentar possuir o antídoto do pioneirismo sem continuidade, pelo 
empreendedorismo forte e em larga escala, e em aparente consonância com a lógica 
moderna, era, em realidade, uma estrutura patriarcalizada. A lógica da economia flexível, 
que imprime uma intecooperação das responsabilidades produtivas, não estava 
verdadeiramente inserida na concepção gerencial do Sistema Jornal do Commercio, que 
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findou por apresentar um sistema de respiração artificial, dependente de um instrumento 
bombeador da energia vital da empresa, que se concentrava na figura patriarcal  de força e 
autoridade legitimadas, desde a época do engenho, nesse caso representada pela figura de F. 
Pessoa de Queiroz. (...) 
Dizer que faltara pulso e firmeza ao seu filho e sucessor, Paulo Pessoa de Queiroz, é 
legitimar que a ordem de sustentação da empresa é a do patriarcalismo colonial e não uma 
lógica empresarial moderna, essencial na nova ordem mundial. F. Pessoa chegou a desistir 
da candidatura à reeleição para retomar a empresa, mas era tarde (BARROS, 2007, p. 39). 
 

 É comum, entre os depoimentos dos que viveram aquele período dentro do Sistema Jornal 

do Commercio, a constatação do estilo concentrador de F. Pessoa de Queiroz na administração de  

suas empresas. A verdade é que, além dos seu estilo de administrar, F. Pessoa de Queiroz 

também não estava, a exemplo de Chatô, “talhado” para aquele novo momento político-

econômico do Brasil. Isso fica notório no depoimento de Luiz Geraldo, ex-apresentador  Noites 

de Black-tie e que chegou a ser um dos dirigentes do canal 2. Além de falar sobre a situação 

estratégica da empresa  em relação ao novo momento que  apresentara, Geraldo afirma que, 

embora tenha cometido erros, Paulo Pessoa já recebeu as empresas em situações muito ruins. 

... a empresa, quando chegou às suas mãos, estava numa situação muito ruim. (...) Paulo 
pegou a empresa para dirigir, ela vinha de um tempo de mudanças radicais na administração 
federal. Foi desenvolvido um processo fiscal de auditoria, de repressão à sonegação, e não 
diria nem à sonegação, diria ao descaso de pagamentos de débitos contraídos com o 
governo. O da empresa Jornal do Commercio era imenso, impagável. Além disso, no início 
dos anos de 1970, chegava a Embratel colocando o Rio de Janeiro e São Paulo aqui em 
tempo real. A empresa foi obrigada a demitir muita gente e vieram os problemas 
trabalhistas porque faltava dinheiro para pagar as indenizações. (SANTANA, 2007, p. 260).  
 

 O próprio Paulo Pessoa de Queiroz, também faz abordagem parecida: 

Meu pai era muito austero no trabalho, mas  muito brincalhão em casa. (...) Durante a fase 
áurea da empresa, sempre esteve atento aos mínimos detalhes, queria saber de tudo, mas 
não se contentava com simples explicações. (...) foi concentrador. (...) Só melhorou um 
pouco quando foi para Brasília (...). Ele se dividia mais com a equipe dele (...). Ouvia 
muito, mas a decisão final era dele. Era difícil penetrar na sua alma de empreendedor. Acho 
que se sentia mais seguro conversando consigo mesmo. Mais isso não o fez menor aos meus 
olhos. Sempre o admirei e respeitei sua  vontade até o fim da vida dele. (...) Há um 
tremendo equívoco na minha condenação, porque fui apenas vítima das circunstâncias. Meu 
pai, pelo seu exagerado amor a Pernambuco, não quis que a TV Jornal fosse mera 
repetidora da Rede Globo. Quis, isso sim, mais TVs, uma na Bahia e outra no Rio de 
Janeiro, mesmo sabendo que não tinha suporte para tamanho investimento. O   governo 
revolucionário de 1964 implantou uma série de inovações na política econômica do país, 
fez reformas que surpreenderam muitas empresas desprevenidas. As redes de emissoras 
começaram a promover nacionalmente o enxugamento do quadro de pessoal. Devíamos 
muito dinheiro à Previdência. A empresa devia impostos e indenizações trabalhistas que 
iam se acumulando. Havia muitas correções de rumo a fazer e faltava o principal, dinheiro 
(SANTANA, 2007, p. 368). 
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  F. Pessoa de Queiroz, ao contrário de Chatô, não era de improvisar e nem tinha como 

característica o trambique, mas, mesmo assim, não se encaixava no modelo de empresário 

desejado pelo regime militar. Carlos Bartolomeu Silveira da Silva (1998) percebe semelhanças 

nos dois, que vão além da cidade natal, Umbuzeiro. Para este autor, Havia nos dois um gosto pela 

encenação, pela autodramatização. Cada um ao seu modo era conhecedor das regras do “Estado 

do Teatro7”, da idéia ou visão do “mundo como um palco”. Para Silveira da Silva, isso se “revela 

no culto ao artístico, bastante evidenciado na criação de museus, por Assis Chateaubriand, e que  

teriam em Pessoa de Queiroz correspondido no apuro das edificações de ambientes de arquitetura 

modernista, pontuados pelo estilo Art Déco e Modernista” (1998, p. 34). O populismo  fornece o 

perfil carismático e paternalista e permanentemente desejoso de ficar acima de qualquer controle, 

o que se pode perceber nas personalidades de Pessoa de Queiroz e de Chatô (SILVA, 1998). “F. 

Pessoa de Queiroz seria o revide àqueles que, na Revolução de Trinta, o teriam feito abdicar de 

seu espaço empresarial, de seu lar, indo viver o exílio em Paris, onde ganhou a vida segundo 

narrava como chauffer” (SILVA, 1998, p. 37). 

 O jornalista Carlos Garcia, que, em 1968, pouco antes do AI 5, chegou a ter um programa 

sobre política nacional na TV Jornal do Commercio, aponta semelhanças mais pragmáticas em 

relação aos dois, fazendo referência a fatos dos anos 50: 

Houve uma época em que começou uma jogada curiosa. O Estado [no governo Cid 
Sampaio] precisava fazer uma forte campanha publicitária do “Bônus da Sorte”. (...) A 
programação da campanha previa três meses por “x”, três meses por “y”, ia diminuindo o 
valor... Mas o Jornal do Commercio se juntou com o Diario de Pernambuco para exigir que 
não houvesse redução. Por isso, durante vários dias, deixou de existir governo de 
Pernambuco nestes jornais. (...). [Os jornalistas] ... escreviam, mas nada era publicado. 
Pelópidas, quando era prefeito, enfrentou coisa pior (...). Na época, o Dr. Pessoa de Queiroz 
estava para inaugurar a TV Jornal do Commercio e queria que fossem desapropriadas várias 
casas para fazer aquela praça (...). A Câmara Municipal já tinha aprovado (...). Pelópidas se 
recusava a executar. Então, os órgãos da empresa do grupo JC passaram a ignorar a 
Prefeitura do Recife. Pelópidas agüentou um mês, mas terminou vencido. Então você vê 
que não havia muita diferença entre Dr. Pessoa e Chateaubriand (COSTA e OLIVEIRA, 
2006, p. 93). 

 
 Aluízio Falcão, jornalista que trabalhou no Última Hora, falando ao Projeto Memória 

Viva da Imprensa de Pernambuco, contou um caso que parece ilustrar bem a figura de F. Pessoa 

de Queiroz: 

Quem pagava menos era o jornal mais prestigiado o Jornal do Commercio. (...). Eu era 
presidente do Sindicato dos Jornalistas e recordo que na ocasião houve uma campanha 

                                                 
7
 BURKER, Peter. A Fabricação do Rei: a construção da imagem pública de Luís XIV. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1994. 
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salarial (...). Eu consegui que a Última Hora melhorasse ainda mais o que já era bom (...), 
consegui que o Diario de Pernambuco melhorasse a sua proposta, mas esbarrava na 
prepotência do Pessoa de Queiroz, que se recusava a me receber, me mandava falar com o 
gerente. Aí eu botei um sistema de som na porta da redação (...). ...ele terminou me 
recebendo, com muita cordialidade (...), e eu, com uma igual cordialidade, contei que os 
outros jornais tinham melhorado suas propostas (...) Aí ele disse: “O senhor precisa 
compreender que trabalhar no Jornal do Commercio é uma honra e facilita, inclusive, a vida 
do jornalista para que ele consiga outros empregos”. Eu disse a ele que (...) honra era 
trabalhar e ter um salário justo e que o Jornal do Commercio é que devia se sentir honrado 
de ter bons profissionais em seus quadros. Inverti o raciocínio do velho e ele considerou 
isso um sacrilégio. Então eu abri a pasta e disse: “Isto aqui é uma pesquisa  da Federação 
Nacional dos Jornalistas sobre os salários pagos em todas as capitais do país. O pior salário 
é o salário do Jornal do Commercio...” (...) “Vou divulgar essa pesquisa como matéria paga 
(...)”. Ele reagiu dizendo: “O senhor está me chantageando e está convidado a se retirar da 
minha sala...”. Eu disse: “Eu não me retiro, eu tenho um mandato da minha categoria, estou 
aqui para negociar e não saio.”. (...) Então ele fez o que todo aristocrata gosta de fazer: “Já 
que você não sai, saio eu...”. E retirou-se impávido do seu gabinete... Logo   depois chegou 
Alcides Lopes, o gerente, e disse: “O que foi que houve? Doutor Pessoa está pálido, 
indignado...” (...) No dia seguinte, Alcides me telefonou e disse que tinha dobrado o velho. 
(COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 75). 

 
 Um outro depoimento que corrobora com o de Aluízio Falcão é o do filho de Amarílio 

Nicéas, Cléo Nicéas: “Pressionado pela família, ele resolveu falar com o Doutor Pessoa sobre 

aumento de salário. Uma noite, (...) ouvi barulho de discussão (...). Abri a porta do meu quarto e 

vi minha mãe quebrando um quadro com martelo. Quando ela perguntou pelo aumento, meu pai 

respondera que melhor que um salário maior era aquela carta elogiosa do doutor Pessoa que ele 

trazia emoldurada.” (SANTANA, 2007, p. 211). 

 Por fim, o depoimento de um jovem repórter do Jornal do Commercio, nos anos 60. Seu 

nome, Francisco José: 

eu escrevi um artigo denunciando uma promoção do Santa Cruz, na época comandado por 
Aristófanes de Andrade [ex-vereador e ex-presidente do Santa Cruz]. (...) Aristófanes de 
Andrade formou uma comissão e foi ao senador Pessoa de Queiroz, que era o Deus-todo-
poderoso, ficava lá em cima, a gente nem o via. E o senador: “Manda demitir esse rapaz”. 
Quando eu cheguei no dia seguinte, Ronildo Maia Leite e Lula Carlos me chamaram com 
muita calma e disseram “você está demitido”. (...) eles disseram: “Vai para casa, que o filho 
do senador [Paulo Pessoa de Queiroz] está tentando contornar a situação. O senador vai 
viajar e você vai ficando. (...) Quando ele voltar (...) vai esquecer que te demitiu. E eu falei: 
“Não (...). Quero trabalhar pelo menos hoje”. Ronildo disse: “Está certo, mas a coluna não 
vai sair”. Fiquei até tarde (...), ...eu era o secretário gráfico. Botei a coluna, e dei um pau no 
Santa Cruz (...). Eu estava despedido. (...) Mas, dois dias depois, Ronildo foi lá em casa e 
disse “vamos voltar, o velho viajou” (COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 213).  
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3. Década de 70: consolidação do oligopólio 

3.1. Estratégias da Rede Globo no mercado nacional unificado 

 Em 1971, a Globo deu outro passo decisivo para seu sucesso. Criou, sob a coordenação do 

panamenho Homero Icaza Sánchez – El Brujo  - o Departamento de Pesquisa e Análise, através 

do qual passou a planejar a publicidade e a adaptar programas para diferentes gostos, adequando 

cada um deles aos resultados das pesquisas sócioculturais. “Ela [a televisão] é o aparelho 

reprodutor de ideologia por excelência, o mais ágil, o mais eficaz por suas próprias características 

como veículo e pela relação íntima que  mantém com a produção e consumo de bens materiais na 

sociedade, pois sobrevive e enriquece exclusivamente da publicidade – e portanto, do controle e 

conhecimento das tendências de seu mercado consumidor” (KEHL, 1980, p. 18). 

 No ano seguinte, com o estabelecimento da televisão colorida, a emissora consolidou de 

vez sua liderança (MATTOS, 2000), elevando o custo/nível da programação, entre outras ações. 

Segundo Clark, “... nessa fase, primeira metade dos anos 70, a Globo sofisticou ao extremo o 

planejamento de sua programação, usando intensamente a pesquisa” (1991, p. 240). A partir daí a 

emissora redirecionou sua programação, abandonando aos poucos a linha popularesca e criando o 

chamado “Padrão Globo de Qualidade”, executado por José Bonifácio Sobrinho, o Boni, um dos 

principais executivos da empresa. Segundo Walter Clark, “A Globo conseguia mais recursos, 

ganhava mais dinheiro, mas alimentava também mais expectativas, criava novas exigências. Por 

isso, o Boni lascava o chicote no lombo da tropa, pedindo sempre mais qualidade, mais e mais, 

obsessivamente” (CLARK, 1991, p. 229). O PGQ  marcou as produções globais dos anos 70 até 

os dias de hoje. Sobre o redirecionamento da programação, disse Clark: 

Nós estávamos passando de uma programação popularesca, apelativa, voltada para a 
audiência de massa, para uma programação mais elitizada, de mais qualidade, voltada para 
os segmentos de audiência com maior poder de consumo. Já não interessava à Globo dar 90 
por cento de audiência com programas como o Casamento na TV. Era melhor dar 70 por 
cento com uma novela adaptada de um livro do Jorge Amado, por exemplo, que daria 
prestígio à emissora. 
Mas era uma fase de transição e ainda havia muitos programas de auditório, bem populares, 
lançando mão de todos os recursos para dar audiência. A Tupi tinha Flávio Cavalcanti, nós 
tínhamos Sílvio Santos, Dercy Gonçalves e Chacrinha (1991, p. 232). 
 

 As novelas abandonam a linha de dramalhões da cubana Glória Magadan e assumem 

novo formato, baseado nas histórias, principalmente, de Janete Clair e Lauro César Muniz.   

 A Globo precisava pôr no ar uma programação homogênea de forma a atingir  a quem lhe 

interessava, a classe média – ávida por consumir a modernidade - e, por razões políticas, a 
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população aspirante ao “sonho” mostrado na TV, os mais pobres, que, pelo modelo concentrador 

de renda posto em prática pelos militares, ficariam apenas no “sonho” mesmo. “Tudo isso 

compõe a marca do padrão Globo, padrão que se torna mais forte que o conteúdo de sua 

programação na determinação da preferência (e da formação de hábito) do espectador. Uma 

emissora que promete não dar baixaria. Uma emissora à altura de participar do ambiente da nova 

sala de estar, onde o ouvinte de classe média dos anos 70 brinca de futuro executivo de sucesso, 

enquanto acompanha os comerciais de cadernetas de poupança (KEHL, 1986, p. 246). 

 Comunicadores como Chacrinha, por exemplo, não faziam média com o público, mas sim 

dividiam o mercado, pois suas audiências, mesmo grandes, se compunham do povão, de forma 

que teriam dificuldades de concentrar verbas publicitárias de produtos direcionados à classe 

média, no novo cenário econômico vigente naquele Brasil do começo dos anos 70. A própria 

pressão do governo militar para que esses programas perdessem espaço era enorme, 

especialmente por causa de “baixarias” que só aumentavam. Tanto que, em dezembro de 1973, o 

ministro das Comunicações, Higino Corsetti, reconheceu publicamente ter sido a Rede Globo a 

única televisão que cumpriu as exigências do governo federal, que eram “a permanência da 

transmissão eletrônica de recreação, educação e informação nas mãos da iniciativa privada, 

alicerçada numa sólida estrutura de empresa moderna” (KEHL, 1980, p. 13). Walter Clark, já 

havia elogiado, em 1971,  o governo do presidente Médici pela sua disposição em compor, via 

Embratel, novas tarifas para as emissoras, de forma que a iniciativa privada, no setor de 

comunicações, pudesse colaborar com a integração nacional (KEHL, 1986). A homogeneidade 

aliada ao alto padrão de qualidade das produções foi, durante toda a década de 70, o fio condutor 

estratégico da Globo.  

A TV Globo, nos seus padrões de eficiência, recebe um nível de demanda comercial 
superior tanto ao das outras emissoras como a sua própria capacidade de horário. A 
televisão, portanto, nesse período, e principalmente a Globo, cumpre a missão de “integrar” 
as populações regionais e periféricas à moderna sociedade de consumo. Disso decorre a 
necessidade de uma seleção desta propaganda que será lançada ao ar (RIBEIRO; 
BOTELHO, 1980, p. 95).   
 

 Passou a existir uma cultura/programação universal que servia para a elite e para as 

massas, para brasileiros do Norte e do Sul, portanto, era média, se não no sentido de vivenciá-la, 

pelo menos no sentido de aspirar a ela. A televisão precisava padronizar vontades, desejos, 

preferências, padronizar o consumo. Para os mais pobres, a padronização se apresentava  como 

uma nova perspectiva de vida, como a cultura dominante do país que os queria integrados, não 
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via consumo, porque isso não seria possível, mas via desejo de consumo. Para esses, a televisão 

precisava construir o “sonho” de consumir, de ser carioca ou paulista - os principais mercados-

alvo e, portanto, tendo como suas imagens e semelhanças a publicidade e as programações de 

TV.  

Em Caicó, pequena cidade do sertão do Rio Grande do Norte, na região do Seridó, uma 
rádio local anuncia a próxima música dirigindo-se a seus ouvintes mais jovens: “e agora 
para o embalo de vocês, cocotinhas do Seridó ...”  Descolada da zona sul carioca ou dos 
grandes centros urbanos em geral, o apelo parece ridículo. No sertão do Seridó, a realidade 
física é outra, o nível de consumo é outro, os problemas de sobrevivência são outros. Mas 
um outro nível da realidade (nem por isso, “menos real”) o nível simbólico, o nível do 
imaginário e das codificações, dos signos e da linguagem, das fantasias e das aspirações, é 
cada vez mais homogêneo por todo o país. (...) Se a burguesia reproduz sua imagem pelo 
mundo fora, a indústria cultural, tendo a tevê como veículo mais eficaz, dilui essas imagens 
em padrões pequeno-burgueses tornando a imitação acessível a qualquer outro estrato 
social. Democracia burguesa é isso aí. Integração Nacional via unificação da linguagem, do 
consumo e da ideologia, também. A Globo cumpre orgulhosamente seu papel (KEHL, 
1980, p. 8). 
 

 Era necessário apresentar a cena contemporânea, o consumidor contemporâneo, o produto 

contemporâneo. Nessa linha, entre outros, no ano de 1973, em cores, Fantástico, o show da vida, 

dominical até hoje no ar. Os programas que permaneceram tiveram seus formatos e/ou cenários 

adaptados ao novo momento histórico. A Globo, em seu boletim, justifica algumas mudanças a 

partir 

da necessidade de se fazer alusões mais diretas à sociedade do momento. “Chico City” é 
bem representativo disso, quando se vê que o vilarejo se transforma em cidade e se 
moderniza. E o que tem muito a ver com a implantação recente da TV a cores e com a 
ênfase, também decorrente disso, da emissora, na “qualidade” da programação. Porque a 
“referência à sociedade atual” atende aos princípios estéticos da empresa. O 
provincianismo, caipirismo, o regionalismo, enfim, a realidade telúrica imediata, fere os 
critérios eugênicos da Globo (RIBEIRO e BOTELHO, 1980, p. 80). 
 

 A industrialização está ligada à produção em série, padronizada, economia em escala. Na 

indústria cultural nacionalmente integrada pela televisão, não é diferente. Não existe espaço para 

experimentações. “A peça única transforma-se num luxo descabido, a linguagem experimental, 

intimista ou mais elaborada, é vista como 'artistocrática'. O fenômeno não é causado pela 

televisão, mas pelo desenvolvimento do país que incorpora novas e diferenciadas faixas sociais 

ao mercado de consumo cultural...” (KEHL, 1980, p. 21). A exceção, em relação ao Padrão 

Globo de Qualidade, era o Globo Repórter, com perfil experimentador. “Para manter seu público 

fiel, a televisão precisa recriar o mito a cada dia, roubar a fala marginal ou de vanguarda, 

enquadrar os malditos” (KEHL, 1980, p. 18). O Globo Repórter tinha esse papel. Fazia parte da 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
INSERÇÃO DA REDE GLOBO NO MERCADO DE TELEVISÃO PERNAMBUCANO 

 

 73  

estratégia de redirecionamento da programação, de forma atingir a classe média, neste caso, a 

mais à esquerda, de forma a enquadrá-la, fazê-la consumir. Fruto da série Globo Shell Especial, 

que exibiu 10 programas mensais em 1971, o Globo Repórter entrou no ar em abril de 1973, em 

um programa experimental. Em agosto do mesmo ano, estava oficialmente no ar, com 

periodicidade semanal. O sucesso foi tanto que, no ano seguinte, passou a ser exibido às 21h, e 

não mais às 23h. Era feito por cinedocumentaristas, tinha a direção de Paulo Gil Soares e contava 

com a presença de cineastas como Eduardo Coutinho, João Batista de Andrade, Walter Lima Jr., 

Maurice Capovilla e Hermano Penna. A equipe tinha controle sobre todo o processo e trabalhava 

com relativa liberdade, pois funcionava desvinculada da Central Globo de Jornalismo. Os médias 

documentários em 16mm eram o "sujo" que maculava o Padrão Globo de Qualidade, tornando-se 

um diferencial também pela abordagem aprofundada dos temas. Além de transgressores em 

conteúdo, foram marcantes na estética do cinema e TV brasileiras. Seus filmes traziam inovações 

e experimentações com o suporte e o dinheiro que todo cineasta buscava na época. Foi a maior 

tentativa de buscar autonomia na TV brasileira (MEMOCINE, 2007 e CINEMANDO, 2007). O 

programa teve este perfil por 10 anos, quando se vinculou à Central Globo de Jornalismo e 

perdeu, e muito, em autonomia, bem como entrou na linha de montagem do PGQ.  

 Ainda em 1973, uma importante ação estratégica da Globo: a criação da Divisão de 

Projetos Especiais. Os anunciantes passam à condição de guardiões cívicos da sociedade na 

defesa de temas como saúde, combate à violência, limpeza urbana, etc. As empresas têm a 

possibilidade de associar suas imagens a valores humanísticos que, muitas vezes, o próprio 

sistema que elas operam ajudam a extinguir. “Tire férias e deixe sua família descobri-lo”, foi a 

campanha do Banco Real. “Guie sem ódio”, feita pela parceria Globo/Unibanco. “Neste natal... 

leve presente a uma criança que não tem papai” foi a mensagem/propaganda do Bradesco. 

(KEHL, 1986). As adesões e os resultados foram muito satisfatórios. A revista Mercado Global 

nº 35, da Central Globo de Comercialização, convidava o anunciante a participar: “... a criação e 

comercialização dos projetos especiais e campanhas de natureza institucional complementa a 

política de vendas sem com ela colidir ou se confundir” (KEHL, 1986).   

 Outro componente estratégico importante foi a grade de programação da emissora, 

composta basicamente de produções suas, à exceção dos filmes, que continuavam sendo 

importados. A concorrência recorreu aos enlatados para uma marginal sobrevivência. Com a 

programação quase que toda produzida pela própria Globo, viabilizou-se uma cadeia produtiva 
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composta  praticamente apenas pelas Organizações  Globo, que passou a produzir, levar ao ar e 

vender suas produções, bem como, só para dar um exemplo, fazer suas trilhas sonoras, através da 

Som Livre, gravadora que não tinha um único estúdio sequer, lançando discos através de direitos 

autorais comprados cujos valores logo eram amortizados, em função dos sucessos das novelas. 

Conforme afirma Walter Clark, “A rede se estendeu a todo o país, consolidou-se e abocanhou 70 

por cento da audiência nacional de televisão. Diversificou-se também explorando com muita 

competência todas as áreas afins”  (CLARK, 1991, p. 265). A exceção à lógica produtiva global 

era Sílvio Santos, que apresentava seu programa na TV Paulista e, depois de vendida aquela, na 

Rede Globo, em São Paulo. O programa de Sílvio não era uma produção da Globo, mas sim dele 

mesmo, que, no contrato com a emissora, deixava claro que ele próprio ficaria responsável pela 

comercialização. Isso incomodava Walter Clark, pois Sílvio comercializava em valores mais 

baixos que os da Globo, tendo mais audiência e gastando menos, pois não era uma produção tão 

cara. Tanto o programa quanto os anúncios não necessariamente tinham o padrão desejado pela 

Globo e esta acabava deixando de lucrar naquele horário. Mas o apelo popular do apresentador 

era muito grande e o programa de Sílvio Santos só deixou a Globo em 1976, quando conseguiu a 

concessão de um canal no Rio de Janeiro, a TV Studios, canal 11. A partir daí o programa passou 

a ser levado ao ar também pelas emissoras da já Rede Tupi. 

 As produções globais, na década de 70, já eram vistas por outros países. Entre outras, a 

novela O Bem-Amado foi exportada para 17 países da América Latina, em 1976. Em 1977, 

Gabriela foi adquirida pela rede estatal portuguesa RTP e, a partir daí, pelos países africanos de 

língua portuguesa. Em 1978, a Globo apresentou sua programação exportável no MIP TV, o 

Festival de Televisão de Cannes, na França, para executivos de emissoras européias (BRITTOS, 

2002).  

 A partir de 1978, para atingir um público que não se interessava por novelas, a Globo pôs 

no ar as séries brasileiras8. “Conteúdo elevado chama um público elevado, que chama 

publicidade cara” (KEHL, 1980, p. 70), disse Homero Icaza Sánchez, El Brujo, sobre as séries 

brasileiras.  

Em 1979, o reconhecimento internacional. A National Academy of Television, Arts and 

Scienses of the United States concedeu à Globo o troféu Salute, pela qualidade dos programas da 

                                                 
8

 Tal proposta visava também, aproveitando a abertura política que se desenhava, dar vazão a algumas questões sociais contemporâneas 
importantes. Os ideólogos da Globo simplesmente perceberam que, melhor que omitir os problemas e exigências da realidade social, é 
encampá-los sob sua tutela (KEHL, 1980, p. 27).  
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emissora brasileira (MERCADO GLOBAL, 2000). Conforme afirma Maria Rita Kehl, a “Globo é 

efetivamente a síntese da televisão brasileira na década de setenta” (KEHL, 1980, p. 1980). 

 

3.2. Mercado nacional de televisão 

 Em 1970, no dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, entrou no ar a TV Gazeta, 

canal 11, São Paulo, da Fundação Cásper Líbero. No mesmo ano, encerraram-se as atividades da 

já combalida TV Excelsior, canal 9, em São Paulo, e 2, no Rio de Janeiro. Era o fim da primeira 

emissora a operar em padrões administrativos modernos no Brasil. A única que, certamente, teria 

tido condições de competir com a Globo. Ainda em 1970, um pool de emissoras transmitiu, pela 

primeira vez, ao vivo, a Copa do Mundo do México, na qual o Brasil sagrou-se tricampeão, vindo 

a calhar com a construção do “Brasil grande” e com a integração nacional, propostos pelos 

militares.  

 Em 1972, ocorreu a cassação da TV Continental, canal 9, Rio de Janeiro. A emissora, a 

exemplo da Excelsior, fora vítima de perseguição política em razão dos laços políticos que uniam 

Rubens Berardo, usineiro pernambucano, a João Goulart, especialmente depois da vitória de 

Negrão de Lima (PSD) ao governo da Guanabara, nas eleições de 1965, quando Berardo era o 

candidato a vice-governador. Mas as semelhanças com a emissora dos Simonsen não vão além 

disso. A TV Continental, ao contrário da Excelsior, não operava em padrões administrativos 

modernos. A emissora estava bastante combalida.  

 Ainda em 1972, a primeira transmissão em cores do Brasil: A Festa da Uva de Caxias do 

Sul, no dia 31 de março. Ocorreu por pressão do Governo militar, já que as emissoras queriam 

esperar um pouco mais. A transmissão foi gerada pela TV Difusora, canal 10, de Porto Alegre, 

para um pool de emissoras do país inteiro. A Globo brilhou, através de seus artistas presentes à 

Festa da Uva, que teve, na organização, a TV Gaúcha,  afiliada global no Rio Grande do Sul. Em 

função do incêndio de 1969, a Bandeirantes adquiriu novos equipamentos, de forma que foi a 

única emissora que, depois da Festa da Uva, passou a transmitir sua programação integral em 

cores, o que não adiantou muita coisa, pois a maioria dos aparelhos constantes nas residências do 

país eram em preto e branco. As lojas de eletrodomésticos de São Paulo mantinham os televisores 

em suas vitrines ligados na emissora dos Saad, já que as demais foram gradativamente saindo do 

preto e branco. A Globo completaria sua programação integral em cores no ano de 1978. A TV 
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em cores reafirmou a homogeneidade e o Padrão Globo de Qualidade, bem como o mercado 

consumidor do “milagre brasileiro”. 

 Só em 1973, quatro anos depois da Globo, os Associados começaram a operar em rede, a 

Rede Tupi, apesar de possuírem há tempos, emissoras próprias em várias capitais. Graças ao seu 

pioneirismo, nas novelas, a Tupi, durante os anos 70, conseguiu concorrer em razoáveis 

condições com a Globo.  

 Aos poucos, no mercado, agora nacionalizado, um duopólio, com a Rede Globo e a Rede 

Tupi, afora as emissoras  locais – Bandeirantes e Gazeta - educativas – TV Cultura e TVE do Rio 

de Janeiro, surgida em 1975 - e a TV Studios, de Sílvio Santos, bem como a Rede de Emissoras 

Independentes (REI), um “ensaio” de rede nacional capitaneada pela Record, que se desfez em 

1976, conforme palavras de Paulo Machado de Carvalho, da Record, ao jornal Meio e Mensagem, 

edição especial dos anos 70: “A Record perdeu a rede que tinha – Difusora de Porto Alegre, 

Iguaçu de Curitiba, TV Rio, TV Rio de Brasília, Jornal do Commercio de Recife, uma emissora 

em Mato Grosso, uma em Belém e outra em Manaus” (BOLAÑO, 2004, p. 139). A Record 

acabou se constituindo como uma rede regional, com mais duas emissoras no interior paulista e, 

só em 1977, a Bandeirantes colocou no ar a TV Guanabara, canal 7, Rio de Janeiro, e, aos 

poucos, espalhou sua programação pelo país9. Também em 1977, a TV Rio, já muito combalida,  

teve sua concessão cassada. A emissora fez parte da REI até o fim desta, em 1976. 

 Em 1979, a TVE passou a liderar uma rede nacional formada pelas demais emissoras 

educativas do país, à exceção da TV Cultura. A TV Educativa, que entrou no ar em 1975, 

substituiu, no canal 2, a TV Excelsior, e pertencia à Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa, 

do Ministério da Educação. Esta fundação fora criada em 1967 e, em 1972, montou, no Rio de 

Janeiro, um telecentro para produção de programas educativos,  de  forma a preencher espaços 

gratuitos nas emissoras comerciais, principalmente, nas rádios. Em sua equipe, Ivanildo Sampaio, 

que fora do Nordeste Confidencial, da TV Jornal do Commercio. Uma das principais produções 

da Fundação foi a novela pedagógica João da Silva. 

 

3.3. TV Universitária 

 Em 1972, os cursos de madureza de todo o país foram extintos e as emissoras educativas 

passaram a levar ao ar um único curso de madureza, produzido pela TV Cultura de São Paulo. 
                                                 
9
 A grande dificuldade, para a Bandeirantes, em constituir uma rede nacional foi o fato de a Embratel, para os estados com menor densidade 

populacional, possuir apenas dois linques, já ocupados pelo duopólio Globo/Tupi (REDE BANDEIRANTES). 
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Por causa disso, a TVU desfez-se de teipes contendo 418 lições do curso de madureza. Foi o que 

detectou, afirma Caparelli (1982), uma consultoria da Unesco, feita em 1972, nas, até então, 

quatro emissoras educativas existentes no Brasil e em alguns centros de produção, como a 

Fundação Centro Brasileira de Televisão Educativa, embrião da TVE do Rio de Janeiro. Algumas 

das conclusões da consultoria da Unesco foram as mesmas de um diagnóstico preparado pela 

USAID com o título New Technologies and Education in Brazil10. Em 1977, a TV Cultura 

acertaria parceria com a então recém-criada Fundação Roberto Marinho, e o curso de madureza 

se transformaria no Telecurso, que passaria a ir ao ar também na Rede Globo, às 6h, para todo o 

Brasil.  

 Em dezembro de 1974, a TV Universitária levou ao ar a novela pedagógica João da Silva, 

produzida no telecentro da Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa, embrião da TVE 

do Rio de Janeiro. João da Silva não foi novidade para os Pernambucanos, pois já a viam há nove 

meses, através da Rede Globo, que, no Recife, fundara, em 1972, a TV Globo Nordeste. 

Integração nacional também na educação e com a participação da Globo, claro. 

 Na década de 70, já com escassez de recursos financeiros, a TV Universitária colocou no 

ar, entre outros programas: Histórias de Pernambuco; História da Arte Pernambucana; 

Literatura Brasileira; O Que Temos, o Que Somos; Léguas Tiranas do Nordeste; Roda, Pião; 

Memória; Nordestinadas; Alma Encantadora da Rua; Artesão às Suas Ordens; Criança, 

Movimento e Vida. Nessa época, a emissora teve dificuldades em pagar direitos autorais, razão 

pela qual Baccarelli passou a adaptar contos. Foi quando José Mário Austregésilo, ator que 

participara  da cena teleteatral na década de 60 e que era da equipe de Baccarelli,  chegou à 

direção da emissora, ficando alguns anos. 

encontrei uma TV com enorme  carência de recursos financeiros. Ela não pôde, portanto, 
preservar a sua qualidade inicial. Dos dois transmissores, havia apenas um funcionando 
com potência reduzida, porque, por falta absoluta de dinheiro, a Universidade Federal não 
cuidou inclusive da assistência técnica. (...) A rede de TV educativa se tornou onerosa para 
o governo, que, até hoje, não sabe o que fazer com esse instrumento tão importante e 
eficiente para a educação de um país como o Brasil (SANTANA, 2007, p. 179).  
 

                                                 
10 1. Tendências de todas as estações visitadas em indicar a falta de treinamento como causa de todos os problemas, enquanto que a causa real, 

segundo os consultores, era a ineficiência de processos de trabalho e falta de equipamentos adequados;  2. Ênfase desproporcional à 
produção, subestimando aspectos como avaliação e “feed back”; 3. Falta de objetivos definidos: algumas estações não especificam seus 
objetivos ou o fazem de maneira vaga ou, ainda, de forma incompatível, com a estrutura e capacidade da estação; 4.Conflito regional/central 
versus pontos de vista periféricos. Algumas estações ressentiam falta de interesse de órgãos federais quanto às suas atividades ou planos. Em 
conexão com isso, a formação de centros de produção e distribuição entravam em conflitos com produções que enfatizavam valores locais. 5. 
Problemas técnicos, principalmente devido à diversidade de procedência equipamentos, falta de estandartização de material, que impede o 
relacionamento entre diversas estações” (CAPARELLI, 1982, p. 187).  
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 Em 1979, a TVU passou a retransmitir programação da TVE do Rio de Janeiro, que 

montou a Rede Educativa. 

 

3.4. Agonia e queda do Sistema JC  

 Na década de 70, a situação foi se agravando. Mesmo assim, o Sistema Jornal do 

Commercio enviou um correspondente à Copa do Mundo de 1970, no México: Francisco José, o 

que fora demitido do JC por causa da denúncia que fez em relação à promoção do Santa Cruz 

Futebol Clube. O jornalista diz que, à época, o JC estava pagando salários em “vales”, de tão 

crítica que era a situação. Para a compra de sua passagem para o México, foi preciso ele ficar na 

porta do JC, esperando os jornaleiros e gazeteiros chegarem com o dinheiro das vendas e, ali 

mesmo, já ia recolhendo cédulas e moedas até chegar a quantia necessária. No México, Francisco 

José conheceu e fez bastante amizade com seu ídolo na profissão: Armando Nogueira, da Central 

Globo de Jornalismo.  

...levei um câmera da TV Jornal [do Commercio]. Não sabia usar nenhuma câmera 
fotográfica, mas me ensinaram a usar a câmera de cinema e consegui entrar três vezes no 
estádio para filmar jogos e treinos. (...) ...onde Armando Nogueira chegava eu estava lá, 
trabalhando. Eu passava boletim para a Rádio Jornal [do Commercio], filmava para a 
televisão e escrevia para o jornal. (...) 
O Jornal do Commercio estava completando 50 anos. E, mesmo em crise, conseguiu 
patrocínio, promoveu um concurso de reportagem cujo prêmio era uma viagem para cobrir 
a copa. (...) Ganhei o concurso e a passagem. (...). O dinheiro era suficiente, porque lá eu 
trabalhei também para outras emissoras. Por exemplo, todo mundo tinha que mandar 
matérias de uma cidade do interior onde o Brasil treinava para a Cidade do México. Então, 
o grupo alugou um carro para levar fotografias, textos e fitas para o Centro de Imprensa, de 
onde tudo era enviado para o Brasil. Então, eu assumi o volante e ganhava de cada um deles 
10 dólares para fazer o transporte. (...) Então o meu trabalho saía de graça, por que eu 
levava o meu malote também e não tinha que pagar, durante toda a fase de treinamento. (...) 
Quando voltei, o JC estava em dificuldade, e aí fui procurar trabalho (COSTA e 
OLIVEIRA, 2006, p. 216). 

 
 Paulo Pessoa de Queiroz procurou o  publicitário e ex-apresentador do Noite de Black-tie,  

Luiz Geraldo e o pediu ajuda. A solução apontada por ele foi o apelo à pernambucanidade, já 

explicada aqui pelo professor Darcier Barros. Luiz Geraldo acabaria sendo um dos principais 

funcionários no comando da emissora, nesta fase. “O chamamento era para que a gente 

promovesse uma forma de criar receita para a empresa. Eu disse: ‘Só temos um caminho para 

buscar receita sem prejuízo do dia-a-dia da empresa. Existem alguns anunciantes que são 

admiradores da empresa e precisamos falar francamente com eles. Vamos (...) buscar a 

pernambucanidade de cada um (...)’. E isso durou três anos” (SANTANA, 2007, 119). 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
INSERÇÃO DA REDE GLOBO NO MERCADO DE TELEVISÃO PERNAMBUCANO 

 

 79  

 Em 1972, o grupo recebeu a primeira intervenção administrativa e Alcides Lopes, ex-

funcionário, assumiu o comando. A emissora seguia reprisando filmes e já não mais levava as 

novelas da Globo, o Jornal Nacional e o Programa Sílvio Santos ao ar, pois, naquele ano, 

Roberto Marinho inaugurou, no Recife, a TV Globo Nordeste, com toda a sua programação 

gerada do Rio de Janeiro, afora os telejornais locais. Jorge José B. Santana, que retornara à 

emissora depois de um período na Bahia, numa negociação, em São Paulo, com distribuidoras de 

filmes às quais a TV Jornal do Commercio devia bastante dinheiro, conseguiu, com grande 

habilidade,  a compra de 208 longas-metragens, com direito a uma reprise de cada um. Pereira de 

Souza, que representava a emissora na capital paulista, foi o avalista do acordo – uma exigência 

das distribuidoras. Os filmes foram pagos por patrocinadores conseguidos por Pereira de Souza, 

que agiu com muita habilidade nesse processo (SANTANA, 2007).  

 De 1973 a 1976, foi ao ar o programa Sinal Fechado, apresentado pelo ator e diretor José 

Pimentel, que participara do Teleteatro e de A Moça do Sobrado Grande, e que, naquele 

momento, dirigia a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Brejo da Madre de Deus, Agreste. O 

programa marcou época na televisão pernambucana: 

Em plena decadência do canal-2, eu fiz (...), de graça, (...) uma hora do programa “Sinal 
Fechado”. Por causa dele fiquei marcado pela ditadura militar. Ainda hoje as pessoas falam 
nesse programa. (...) Falei na morte de Vladimir Herzog, que eu conheci quando ele veio ao 
Recife para um curso de alfabetização de adulto na TV-U. Descobri uma caveira no 
depósito de cenário do canal-2 e, falando fanhoso, como aprendi no meu tempo de menino 
que as almas falavam, eu conversava com Vladimir (...). Aprendi a driblar a censura... (...) 
Eu usava filmes de consulado; mulher taitiana de peito de fora dançando qualquer música 
que eu escolhesse, qualquer uma dava certo. E as mulheres dos coronéis a telefonarem para 
a censura reclamando. Eu levava o meu programa em dois sacos de material,  sacos que 
eram estragados na hora pelo equipamento de reprodução da TV. Eu levava recorte de 
jornal e usava como chamada para as notícias. Dirigia tudo sozinho. Uma câmera em mim, 
outra nos bonecos. Tinha robô, uma boneca de pano que eu manipulava abertamente, um 
telefone velho que eu usava para  ligações  de telespectadores inventados por mim. (...) ... 
mil coisas desse tipo (SANTANA, 2007, p. 122). 

 
 Neste mesmo ano de 1973, o padre João Câncio, pároco de Serrita, interior de 

Pernambuco, procurou a emissora propondo que ela gravasse e levasse ao ar a, hoje tradicional, 

Missa do Vaqueiro, que teve sua primeira edição em 1971. A missa é uma homenagem a 

Raimundo Jacó, vaqueiro atocaiado e morto no dia 8 de julho de 1954 e que foi imortalizado na 

música A Morte do Vaqueiro, de Luiz Gonzaga, seu primo. A cerimônia litúrgica era organizada 

pelo padre e pelo poeta Pedro Bandeira. Com bastante divulgação, o VT da Missa, que hoje reúne 

milhares de pessoas,  foi ao ar. Nessa fase foi ao ar também os programas Cidade contra Cidade; 
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2 na música, com José Pimentel e Carmem Peixoto; e Mulher, também com Carmem Peixoto, 

que interpretara Laura de Castro e Silva, a mocinha de A Moça do Sobrado Grande. Havia ainda 

o Verdade ou Mentira, feito pelos jornalistas Alexandrino Rocha, Aldo Paes Barreto, Fernando 

Menezes – que haviam feito o Nordeste Confidencial, também na Jornal do Commercio – e mais, 

Antonio Onias e Lula Carlos. Alexandrino fora assessor de Arraes e, depois do golpe, submetido 

à tortura. Por essa época, a TV Jornal do Commercio passou a retransmitir a programação da 

Rede de Emissoras Independes (REI), capitaneada pela TV Record, de São Paulo. Durou até 

1976, quando a REI se desfez. A TV Jornal do Commercio passou, então, a retransmitir a TVE, 

do Rio de Janeiro (TOLEDO, 17.09.2000). Em 1977, passou para a Rede Bandeirantes que, com 

a compra da TV Guanabara, no Rio de Janeiro, começava a montar sua rede.   

 Ainda em 1977, uma segunda intervenção administrativa, composta pelo usineiro e 

prefeito do Recife, Antonio Farias, da Arena;  pelos irmãos Alberto e Lindalvo Galvão, 

empresários do ramo atacadista; e por José Ivanildo, plantador de cana-de-açúcar e irmão do 

governador, Moura Cavalcanti11, também da Arena, claro12. A idéia era que esse grupo viesse a 

assumir o controle acionário. Mais uma vez, aflora a pernambucanidade, aplicada agora pelo 

Governador. Quem conta é o, à época deputado estadual, pela Arena, José Mendonça: 

Tratava-se de uma empresa tradicionalmente de Pernambuco e o Governador Moura, na 
hora, ligou para o ministro da justiça, Armando Falcão, dizendo que não admitia que a 
empresa saísse de Pernambuco, das mãos de pernambucanos, para quem quer que fosse. 
Armando Falcão se comprometeu a ajudá-lo nessa operação. O governador disse: “Então 
vamos arranjar um grupo da terra para ficar à frente”, E constituiu-se um grupo ... (...). Eu 
fui à casa de Dr. Francisco Pessoa de Queiroz (...) para comunicar que o governador estava 
procurando uma solução (...) O Dr. Pessoa ficou muito sensibilizado e pediu que   
telefonasse ao governador na hora para agradecer (...). E o resultado é que esse grupo 
recebeu apoio total do governo, através do Banco do Brasil (SANTANA, 2007, p. 127). 

 
 Foram comprados longas-metragens e a programação ao vivo retomada, com programas 

apresentados pelos comunicadores Jota Ferreira, Samir Abou Hana e o vereador Paulo Marques, 

que, em 1982, com o sucesso do programa, se elegeria deputado estadual. No mesmo ano, Jota 

Ferreira seria eleito vereador.  

 O grupo Jornal do Commercio apenas “respirou” um pouco, mas não resolveu seus 

problemas de ordem financeira e, logo, a situação piorou. O Grupo que o administrava não se 

dispôs a investir a quantia necessária à sua recuperação (SANTANA, 2007). 
                                                 
11 Governou Pernambuco de 1975 a 1979. Tinha em sua assessoria de imprensa, Fernando Menezes, que, na TV Jornal do Commercio, fizera o 

Nordeste Confidencial e o Verdade ou Mentira. 
12 O golpe militar extinguiu as eleições diretas para governadores e prefeitos de capitais, de forma que, nos pleitos indiretos para os governos 

estaduais, os eleitos  - na prática, nomeados - eram sempre da Arena e, estes, nomeavam os prefeitos das respectivas capitais. 
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3.5 Liderança provisória dos Associados em Pernambuco  

 Já a TV Rádio Clube, dada a crise da TV Jornal do Commercio, entrou os anos 70 na 

liderança do mercado. Sofreu o primeiro abalo com a chegada da TV Globo Nordeste, em 1972, 

porém segurou a liderança por toda primeira metade da década e, quando perdeu, manteve-se, 

mesmo que marginalmente – devido aos os altíssimos picos de audiência da programação 

nacional da Rede Globo - viva e com boa saúde financeira, além de bem-organizada, situação 

diferente da maioria das empresas Associadas.    

 Em 1973, os Associados, com quatro anos de atraso em relação à Globo, puseram no ar a 

sua programação nacional, via Embratel. No Recife, a emissora associada foi rebatizada de TV 

Tupi, vinculada à, agora, Rede Tupi. Embora com bem menos programação local que durante  os 

anos 60, se comparada com a Globo, novo paradigma de televisão naquele momento, a TV Tupi 

do Recife disponibilizava bastante espaço local. Não fazia parte da política da Rede Tupi existir a 

lógica de cabeça de rede, em função, talvez, dos problemas internos aos condôminos. As 

obrigações que a emissora pernambucana tinha com a rede eram as novelas e os programas de 

auditório – Flávio Cavalcanti, bem como os apresentados pelo casal Lolita e Ayrton Rodrigues, 

Clube do Artistas e Almoço com as Estrelas, este último, aos sábados. A Tupi do Recife podia, 

por exemplo, em sua relação com a “cabeça de rede”, exibir produções independentes. Outra 

exigência da programação nacional era o Jornal da Noite, às 20h45, bem como, anos depois, o 

Abertura, jornalístico que abordava as possibilidades de redemocratização do país. Os Telejornais 

locais chamavam-se Jornal Tupi, às 23h, e  Jornal do Meio Dia, revista eletrônica com blocos 

temáticos que gozava de boa audiência. O teleteatro, numa freqüência infimamente menor que 

nos anos 60, ainda existia. Em 1978, a TV Tupi do Recife foi atingida por um grande incêndio 

em suas instalações. Com a ajuda das demais emissoras – TV Jornal do Commercio, TVU e TV 

Globo Nordeste - as imagens da tragédia foram ao ar, à noite, no telejornal da Rede Tupi. A 

emissora continuou no ar através de um carro de externas até, reequipar minimamente suas 

instalações. 

 As emissoras do Recife também participaram do pool que, no dia 31 de março de 1972, 

transmitiu a Festa da Uva de Caxias do Sul – a primeira transmissão em cores do país. Sobre isso, 

fala o, à época, diretor de engenharia da TV Jornal do Commercio, João Lira Filho: 

Eu soube (...) que a TV Rádio Clube estava se preparando para a transmissão em cores da 
Festa da Uva. Aí eu disse: “Não podemos ficar de fora. Temos que dar um jeito”. Comecei, 
de madrugada, a fazer uns testes às escondidas. No início, nada acontecia. O pessoal da 
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Embratel dizia que as cores não chegavam. Comecei então a montar outro modulador, que 
todo dia mandava sinal  través de microondas. Não havia ainda transmissão via cabo da 
emissora para a Embratel. Gastei muitas noites nessa tarefa, muitas vezes sem comer e 
dormindo na TV. Finalmente, quando faltavam cinco dias para o evento, consegui a sintonia 
exigida pela Embratel. Lá estavam as cores, perfeitas. O canal 6, que anunciava 
exclusividade na transmissão em cores da Festa da Uva, foi pego de surpresa pela TV Jornal 
do Commercio, que transmitia o evento com excelente qualidade (...). A direção da empresa 
instalou uns televisores coloridos diante do prédio do Jornal do Commercio e no dia 
seguinte o matutino não falava de outra coisa (SANTANA, 2007, p. 330). 
 

 Três semanas depois da Festa da Uva, no dia 22 de abril de 1972, se instalou no Recife a 

TV Globo Nordeste. No dia seguinte à inauguração, o pernambucano de Surubim, Agreste do 

estado, José Abelardo Barbosa, o Chacrinha, anunciou para todo o Brasil, via Embratel, a nova 

emissora. Foi uma das últimas aparições de Chacrinha na Globo, antes de seu retorno para a 

emissora, em 1982. Foi em preto e branco. 

 

3.6. Chegada da TV Globo Nordeste 

 A TV Globo Nordeste, canal 13, do Recife, entrou no ar às 11h da manhã do dia 22 de 

abril de 1972. Na ocasião, Roberto Marinho anunciou para todas as emissoras da Rede Globo, via 

Embratel, a nova televisão, em uma solenidade ocorrida no Morro do Peludo, bairro de Ouro 

Preto, Olinda, onde os estúdios e o transmissor da Globo Nordeste estão instalados até hoje. 

Disse Roberto Marinho: “Estamos neste instante realizando um velho sonho. O de trazer para esta 

importante região do País as antenas da Rede Globo de Televisão (...) Ao cumprirmos mais uma 

etapa na luta pela integração nacional, queremos agradecer a generosa acolhida que nos está 

sendo dispensada. Estamos aqui para defender os mais legítimos interesses de todo o Nordeste” 

(JORNAL DO COMMERCIO e DIARIO DE PERNAMBUCO, 23.04.1972)13 . 

 O ato solene contou com as presenças dos comandos militares, de autoridades civis e 

eclesiásticas. Estavam presentes, também, Walter Clark, então diretor geral da Rede Globo; José 

Arrabal, diretor de expansão da rede; e Antonio Lucena, primeiro diretor da nova emissora, além 

de outros membros da comitiva de Roberto Marinho e funcionários da casa. O Ministro das 

Comunicações, Higino Corsetti, foi representado pelo engenheiro Carlos Aristides Magno. A 

solenidade foi presidida pelo então governador de Pernambuco, Eraldo Gueiros Leite, da Arena, 

que, na ocasião, afirmou: “Não mais existem fronteiras na era da eletrônica e não existem limites 

                                                 
13

 Os dois jornais circularam exatamente com o mesmo texto - em formato jornalístico e ocupando página inteira - fornecido pela assessoria da 
Globo (Rocha, 2002). Provavelmente foram matérias pagas, já que ambos os jornais eram donos das duas emissoras comerciais de TV da 
cidade, o  que os deixava ciosos de divulgarem a Globo Nordeste, ainda mais com tanto destaque. 
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para o trabalho de um grupo como a Rede Globo de Televisão. Esta é uma oportunidade feliz e 

rara para Pernambuco” (JORNAL DO COMMERCIO e DIARIO DE PERNAMBUCO, 

23.04.1972). Já Walter Clark disse que 1972 seria o ano da expansão da televisão brasileira. Para 

o então diretor geral da Rede Globo, ter ido ao Recife foi a ratificação de uma filosofia (JORNAL 

DO COMMERCIO e DIARIO DE PERNAMBUCO, 23.04.1972). Além de Antônio Lucena14, a 

primeira direção da TV Globo Nordeste era composta ainda por Benedito Vasconcelos15, diretor 

comercial; Miguel Neubern16, diretor administrativo; Heitor Maroja17, assessoria de comunicação 

da direção; Nilton Pereira Lima18, diretor de engenharia; Eduardo Lafon19, diretor de 

programação; e Edson Rubi20, diretor de jornalismo. À exceção dos diretores de engenharia, de 

jornalismo e do assessor de comunicação da direção, todos os outros diretores eram executivos 

importados da matriz. Eram 44 funcionários (ROCHA, 2002). Os equipamentos básicos eram das 

marcas RCA, Ampex, Telemation, Conrac e Tektronik (CAPARELLI, 1982). Sobre a 

localização, no Morro do Peludo, diz o release da emissora: 

Durante um ano inteiro, a equipe técnica Globo dirigida pelo coronel Wilson Brito – 
engenheiro eletrônico – estudou a topografia do Grande Recife. Analisadas as perspectivas, 
Olinda – a Marim dos Caetés – surgiu como o lugar ideal para a construção de uma torre de 
televisão que em futuro próximo vai lançar imagens para toda a região. O Morro do 
Veludo21 – 70 metros de altura – na Vila Ouro Preto recebeu uma torre de 70 metros bem 
no centro geográfico de cinco Estados do Nordeste (JORNAL DO COMMERCIO e 
DIARIO DE PERNAMBUCO, 23.04.1972).  
 

 A população da região metropolitana do Recife passou a ver a programação nacional da 

Rede Globo através da TV Globo Nordeste. Até então, parte de tal programação era vista através 

da TV Jornal do Commercio, canal 2. No dia seguinte à inauguração, um domingo, às 20h, o 

programa Buzina do Chacrinha foi ao ar, em rede nacional, direto do Ginásio Geraldo Magalhães 

Melo, o Geraldão, no Recife, anunciando, para todo o Brasil, a nova emissora. A idéia de pôr 

Chacrinha para abrir a programação foi de Boni, que via em Abelardo Barbosa, além da “cara 
                                                 
14 Oriundo da TV Globo do Rio de Janeiro, o paraibano Antonio Coutinho de Lucena  ficou apenas um  ano no cargo. Saiu, já acometido por 

problemas de saúde, para a TV Globo de São Paulo, vindo a falecer pouco tempo depois. Era irmão do, na época, deputado federal pelo MDB 
da Paraíba, Humberto Lucena. Em 1978, Humberto foi eleito senador, tendo sido reeleito em 1986 e em 1994. Ao fim dos anos 80, foi 
presidente do senado, bem como na primeira metade dos anos 90. Faleceu em 1998.  

15 Oriundo da TV Globo de São Paulo, ficou dois anos no cargo. Saiu para a TV Bauru, pertencente às Organizações Globo. 
16 Oriundo da TV Globo do Rio de Janeiro, o carioca Miguel da Silva Neubern ficou dois anos no cargo. Voltou para a TV Globo do Rio de 

Janeiro (RH Globo NE). 
17 O paraibano Heitor Coutinho Maroja ficou na Globo Nordeste até outubro de 1987 (RH Globo NE). Era primo de Antônio Lucena e por ele 

foi indicado. Havia sido prefeito no interior da Paraíba. Já faleceu.     
18 O pernambucano Nilton Pereira de Melo Lima ficou três anos no cargo (RH/Globo NE). 
19 Oriundo da TV Globo do Rio de Janeiro, o paulista José Eduardo Lafon Águas ficou 18 meses no cargo. Faleceu em 2003, de câncer, aos 53 

anos, quando ocupava a direção artística do SBT. 
20 Seu nome verdadeiro é Ambrosio Adauto de Assis. É potiguar e ficou quatro anos no cargo. Edson Rubi é o nome artístico que ele usava, nos 

tempos em que era radioator. 
21 Temendo qualquer associação pejorativa a questões relacionadas à figura bíblica de Satanás, a Rede Globo tentou “emplacar” um novo nome 

para o lugar. Em vez de Morro do Peludo, Morro do Veludo. A iniciativa não obteve sucesso.  
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local”, por ser ele pernambucano, também bastante apelo popular, algo de que a emissora 

precisava naquele momento de chegada. No ano seguinte, com a ida de Chacrinha para a Rede 

Tupi, os pernambucanos passariam a vê-lo pelo canal 6. 

 No dia seguinte à inauguração da nova emissora, O Jornal do Commercio e o Diario de 

Pernambuco, além de publicarem o release global em página inteira, trataram também de 

propagarem as novidades de suas emissoras, anunciando o duelo que seria travado a partir dali. O 

DP pôs na capa, em formato jornalístico, sob a manchete “TV Canal 6 adquire novo equipamento 

para gravar em cor”, o seguinte texto: 

Para gravação em fita magnética de vídeo e áudio, em cores, a Televisão Canal 6 adquiriu, 
no valor de 600 mil dólares, à RCA-Victor, equipamento considerado o mais avançado do 
mundo, que será utilizado em sua nova programação, dentro de breves dias.  
O jornalista Antiógenes Tavares, superintendente do Canal 6, declarou que a aquisição do 
novo instrumental foi adquirido para “servir da melhor maneira ao público” e torna o Canal 
6 a única emissora do Nordeste que gerará, ao vivo, imagens a  cores (Terceira página) 
(DIARIO DE PERNAMBUCO, 23.04.1972). 
 

 Já o JC, anunciou as novidades de sua emissora, em formato propagandístico, embora, 

pela realidade financeira do grupo, fosse, provavelmente, “fogo de palha”. Com a logomarca do 

grupo em destaque – a figura de um índio - sob o título-slogan  “Quando você vê o mundo, você 

vê a Jornal do Commercio (Agora também em cores)”, o anúncio dizia: 

Antes era só preto e branco. Agora também tem vermelho, azul, verde, amarelo. Já 
pintando. Colorindo a tela. 
Agora tem aumento da rede de repetidoras. A da Paraíba, implantada, com som e imagem 
de primeira qualidade. Em fase de acabamento e reconstrução, as repetidoras de Alagoas e 
Rio Grande do Norte. 
Desde 31 de março, horários de programas a cores. E lançamento do programa Mundo 
Colorido, com distribuição de milhões de prêmios para os telespectadores. 
Muito em Breve, apresentação do tele-jornal Repórter Rei (via satélite), a cores,  
transmissão em cadeia nacional com a Rede de Emissoras Independentes. 
Os planos da TV JORNAL DO COMMERCIO, incluem, ainda, a aquisição de modernos 
equipamentos de vídeo-tape para gravação de comerciais a cores. Planos e fatos concretos. 
Fatos que foram planos. 
A TV JORNAL DO COMMERCIO vai em frente. É jovem. E os jovens, os realmente 
jovens, têm sempre uma vida inteira pela frente. Para realizar. Para viver. 
Os 53 anos da Empresa JORNAL DO COMMERCIO dão testemunho disso (TV JORNAL 
DO COMMERCIO, 23.04.1972). 
 

 A propaganda é encerrada/assinada com um apelo subliminar à pernambucanidade, à 

resistência pernambucana: “Veja no índio do JORNAL DO COMMERCIO uma expressão de 

bravura, da inteireza e da independência que tem marcado nossos 53 anos. JORNAL DO 

COMMERCIO” (JORNAL DO COMMERCIO, 23.04.1972). 
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 Logo a Globo Nordeste passou a ser um dos principais anunciantes da mídia impressa 

local. Em pesquisa realizada, tomando por base exemplares do Jornal do Commercio da época, 

Barreto Filho (2004, p. 143) afirma que “Os maiores anunciantes do período foram (...) a TV 

Jornal [do Commercio]22, seguida das mensagens das Casas José Araújo. Outros anunciantes 

registrados com certa freqüência foram o Banco Banorte, a Rede Globo de Televisão, F. Genes 

Dedetização e a Transportadora Icopervil”. 

 Os telejornais gerados pela TV Globo Nordeste eram o Jornal Nacional local e o Jornal 

Hoje local, Além  de O Globinho23 - noticiário vespertino, com duração de dois minutos, 

direcionado ao público infantil - e Globo Urgente, com três edições diárias, de dois minutos cada, 

na faixa nobre, de 19h às 23h (JORNAL DO COMMERCIO e DIARIO DE PERNAMBUCO, 

23.04.1972). O JH local foi o primeiro telejornal gerado pela nova emissora a ir ao ar, no dia 24 

de abril de 1972, às 12h30. Foi apresentado pelos jornalistas pernambucanos Roberto Nogueira e 

Maria Anunciada. Roberto Nogueira ficou 18 meses na apresentação do JH local, quando saiu 

para trabalhar na TV Tupi, canal 6. Maria Anunciada24 continuou na apresentação até 1977, com 

vários parceiros que sucederam Nogueira25. Ela passou por todos os telejornais da emissora, entre 

os quais, o Jornalismo Eletrônico, telejornal que ia ao ar depois das 22h, com cinco minutos de 

duração. O jornalismo da Globo Nordeste chegou a ter também o Plantão Globo26, depois das 

22h, e Painel27, às 23h. Naquele mesmo dia 24 de abril de 1972, uma segunda-feira, à noite, foi 

veiculado pela Globo Nordeste o JN local, apresentado por Jerônimo Filho, que ficou apenas 

cinco meses na função, sendo substituído por Cícero de Moraes. Ambos haviam apresentado o 

Repórter Esso, da TV Jornal do Commercio. Conforme o livro comemorativo dos 35 anos do 

Jornal Nacional, lançado em 2004, o “JN tinha apresentadores próprios em suas principais 

sucursais. Em São Paulo, era Lívio Carneiro; em Belo Horizonte, Oliveira Duarte; em Brasília, 

foram Heitor Ribeiro e, depois, Júlio César; em Recife, Cícero de Moraes” (MEMÓRIA 

GLOBO, 2004, p. 50). O JN tinha também, no Recife, um editor regional, Raul Varacin 

(MEMÓRIA GLOBO, 2004), jornalista paranaense enviado, pela matriz, à Globo Nordeste, 

                                                 
22 Que pertencia ao próprio Jornal do Commercio. 
23 Havia a edição nacional e a local. Ficou no ar até 1982. A edição local feita pela Globo Nordeste teve como apresentadoras, Maria Oliveira, 

Maria Anunciada e Anamélia Maciel (Cedoc/Globo NE). Maria Oliveira ficou conhecida como Maria Globinho (Phaelante, 2007). 
24 Ficou na Globo até 1989 e morreu em 2001, de câncer (ROCHA, 2002). 
25 O radialista Paulo Roberto; depois o também radialista Tony Almeida; em seguida o jornalista e médico, Glauber Milach, gaúcho que 

trabalhou na Globo Nordeste de 1974 a 1977. Em 1977, Marilena Breda passou a apresentar, sozinha, o JH local (ROCHA, 2002). 
26 Pequeno noticiário com mais  ou menos um  minuto de duração com texto gravado em off pelo locutor de cabine (ROCHA, 2002). 
27 Programa de entrevistas que foi ao ar no ano de 1978. Era nacional, com sua versão local. Consistia em duas cadeiras, separadas por uma 

pequena mesa, e um fundo azul quadriculado. (ROCHA, 2007). A versão nacional era apresentada por Otto Lara Rezende (MEMÓRIA 
GLOBO, 2006). 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
INSERÇÃO DA REDE GLOBO NO MERCADO DE TELEVISÃO PERNAMBUCANO 

 

 86  

especialmente para o exercício da função, ficando apenas um ano e meio, quando foi transferido 

para a Globo Minas. O Departamento de Jornalismo contava com apenas 19 profissionais, sendo 

10 jornalistas (ROCHA, 2002). 

 Os acontecimentos ocorridos em todos os estados do Nordeste28, naquele momento, eram 

cobertos, para os telejornais nacionais da Rede Globo, por equipes da TV Globo Nordeste (RUBI, 

2007). Segundo Rubi (2007), havia uma disputa entre as redações da Globo de São Paulo, de 

Brasília, de Belo Horizonte e de Recife, em relação a quem “emplacaria” mais matérias no Jornal 

Nacional. Ele punha, na parede da redação, uma espécie de “placar”, com as entradas de cada 

emissora, como forma de motivar sua equipe. Até outubro de 1972, o jornalismo da Globo 

Nordeste havia exibido 16 reportagens no JN, contra 17 da Globo de Brasília e 13 da Globo de 

Belo Horizonte (MEMORIA GLOBO, 2004). Em pouco tempo, as entradas de Recife e das 

demais passaram a ser diárias (RUBI, 2007). Em 1974, por exemplo, a Globo Nordeste levou a 

todo o país imagens de lançamentos de foguetes, a partir do Centro de Lançamentos Barreira do 

Inferno, do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, do Comando da Aeronáutica, 

localizado na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte (PE360GRAUS.COM, 2007). 

Para garantir a segurança da operação, no início todas as matérias dos estados apresentadas 
no JN eram geradas a partir da sede da emissora, no Rio de Janeiro. A única exceção era 
São Paulo que entrava diariamente ao vivo no telejornal não só pela importância da praça, 
mas pela confiabilidade técnica da operação. 
Em casos muito especiais, se não desse tempo para gravar e o assunto fosse importante, 
Brasília também podia entrar ao vivo... (MEMORIA GLOBO, 2004, p. 50,). 
 

 À exceção dos telejornais e/ou das produções ao vivo, a programação nacional da Rede 

Globo – possivelmente, para reduzir custos - não chegava ao Recife em “tempo real”, via 

Embratel.  

 ... 80% da programação da emissora chegavam ao Recife de avião, por malote. 
O capítulo de uma novela chegava a ser transmitido dois dias depois de sua exibição no 
eixo Rio-São Paulo. Se os vôos atrasassem, por exemplo, o público esperava horas, dias, 
para desvendar os mistérios de Janete Clair. E pior: às vezes, as fitas passavam por algum 
campo eletromagnético no percurso entre os aeroportos e chegavam com falhas 
incorrigíveis. 
O jeito era se esmerar para tapar buracos da programação.  Transmitia-se o capítulo anterior 
ou apelava-se para um salvador acervo de filmes e desenhos enlatados (FERREIRA, 1998, 
p. 199). 

                                                 
28

 Em decorrência das mudanças provocadas pela urbanização e industrialização do país e também por causa de novos conhecimentos sobre o 
território brasileiro, o IBGE, em 1969, seguindo a lógica de homogeneização, ditada pelos militares, dividiu o país em 5 regiões homogêneas, 
a saber: Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Sudeste: Rio de Janeiro, Guanabara, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. 
Nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Norte: Pará, Amazonas, Acre,  e 
os territórios federais do Amapá, de Roraima e de Rondonia. Centro Oeste: Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal. 
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3.7. Pré-histórias 

 O canal 13, da TV Globo Nordeste, não foi uma concessão direta às Organizações Globo. 

Este canal tinha como concessionários os sócios Osano de Albuquerque Braga, conhecido como 

Amigo Braga - dono de uma banca de “jogo do bicho”, no Recife - e Julio Jésum de Carvalho,  

também sócio de Braga em uma loja de eletrodomésticos. Possuíam, além da concessão do canal 

13, algumas rádios, a mais conhecida delas, a Rádio Relógio Musical, inaugurada no ano de 

1959, em Paulista, região metropolitana do Recife. Algumas dessas rádios e mais a concessão do 

canal 13 foram vendidas ao Grupo Victor Costa, da TV Paulista, de São Paulo. O interesse da 

Globo em se instalar em São Paulo fez com que Roberto Marinho comprasse a TV Paulista (hoje 

TV Globo de São Paulo), vindo, junto com ela, todo o espólio de Victor Costa, nele constando, 

entre outras coisas, a TV Bauru, as rádios pernambucanas e a concessão do canal 13, do Recife.  

 Luiz Eduardo Borgerth, executivo da Globo encarregado de assumir a direção do espólio, 

em 1967, conta um pouco dessa história: “Eis-me chegando a São Paulo para assumir a direção 

administrativa do canal 5. (...) Recebo também a Rádio Nacional de São Paulo, a Rádio Excelsior 

e uma televisão em Bauru de quebra (...). Mais tarde, entre papéis esquecidos, seria encontrado 

um canal em Pernambuco ...” (BORGERTH, 2002, p. 172). Conforme afirma Daniel Herz (1987, 

p. 145), Roberto Marinho solicitou, em 1965, permissão para compra e transferência do canal: 

“Na CPI Globo/Time-Life foi revelado e documentado que a Globo, através de ofício nº 666, de 

26 de agosto de 1965, em pleno processo de investigações que sofria, ainda pediu autorização 

para compra e transferência de concessões, para o seu nome, de duas emissoras de rádio29 e uma 

de televisão em Pernambuco”. Existia um prazo legal para a emissora ser instalada, sob pena de 

perda da concessão. A Globo Nordeste foi instalada no limite deste prazo (Nicéas, 2006).  

 Nicéas (2006) acha que a preferência de Roberto Marinho era instalar uma nova emissora 

em Curitiba e não no Recife. Marinho, inclusive, chegou a tentar, sem êxito, uma concessão de 

TV na capital paranaense (BIAL, 2005). No Nordeste, o plano de Roberto Marinho, era assumir o 

controle acionário da TV Jornal do Commercio, para não precisar montar uma emissora nova na 

região. A TV Jornal do Commercio, embora em franca decadência econômica, era muito arrojada 

do ponto de vista técnico e infra-estrutural e, desde o final dos anos 60, já exibia parcialmente a 

programação da Rede Globo. Ou seja, significaria, para a Globo, um processo de racionalização 

econômica, pois já existia uma emissora de ponta montada, com prestígio e já identificada 

                                                 
29 Rádio Relógio Musical, de Paulista, e Rádio Repórter, do Recife. Esta última veio a denominar-se Rádio Globo do Recife. 
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parcialmente com a programação da rede. F. Pessoa de Queiroz rejeitou a proposta que Roberto 

Marinho lhe fez. 

 A preferência por Curitiba se dava, na visão de Nicéas (2006), em razão do crescimento 

da TV Gaúcha, de Porto Alegre, de propriedade da família Sirotsky e afiliada à Globo. Esse 

grupo, naquele momento, constituíra a Rede Brasil Sul (RBS) e começara uma expansão pelo 

interior do Rio Grande do Sul, já dando sinais de que “invadiria” Santa Catarina. Isso 

acontecendo, a Globo precisaria fazer uma “barreira” para os Sirotsky não adentrarem ao Paraná, 

fronteira com São Paulo, o maior mercado do país. Assim como a Globo, a RBS operava em uma 

lógica empresarial moderna e, apesar de afiliada, era uma ameaça aos Marinho. Tanto que a 

intenção da Globo era se instalar no Rio Grande do Sul. Segundo Luiz Eduardo Borgerth (2003), 

Roberto Marinho propôs sociedade a Breno Caldas na montagem de uma emissora de TV no Rio 

Grande do Sul. Caldas, dono da Rádio Guaíba e do Correio do Povo, preferiu montar sua 

emissora sozinho, a TV Guaíba30. Em seguida, mais uma tentativa da Globo de se instalar nos 

pampas, através da TV Difusora, canal 10, pertencente aos padres capuchinhos. Diante do 

insucesso neste pleito, houve a afiliação da TV Gaúcha, hoje RBS,  conforme conta Walter Clark:  

Já em 1968 nós tentamos entrar no Rio Grande do Sul. Fizemos uma proposta aos padres 
barbadinhos que controlavam o canal 10, numa negociação, aliás, gozadíssima. Eu e o 
Borgerh conversávamos com os padres no claustro da igreja, numa linguagem que 
certamente nos garantiu um lugar no inferno. “Porra, padre, assim não dá!”, dizia o 
Borgerth, sempre muito eloqüente. “Vocês querem foder a gente!”, dizia eu. Uma 
esculhambação danada com os soldados de Deus, mas nós nem percebemos, de tão 
entusiasmados com o negócio. De qualquer forma, só fomos entrar mesmo no Rio Grande 
em 1969, quando fechamos um acordo com o Maurício Sirotsky, dono da TV Gaúcha. 
Depois arrumamos parceiros em Santa Catarina e no Paraná: Konder Bornhausen e Paulo 
Pimentel, respectivamente (CLARK, 1991, p. 212). 
 

 Em dezembro de 1973, o Ministério das Comunicações abriu edital para ocupação do 

canal 12, de Florianópolis. A RBS se inscreveu na disputa, passou a “operar” nos bastidores para 

que fosse ela a vencedora31 e avisou aos Marinho que iria querer montar, naquele estado – e 

afiliar à Globo - o modelo de rede regional do Rio Grande do Sul. Para isso, compraria emissoras 

pelo interior, a começar pela TV Coligadas de Blumenau, afiliada à Rede Globo (CRUZ, 1996). 

Diante desse avanço dos Sirotsky, a Globo agiu de forma a manter a RBS apenas nesses dois 

estados. Mesmo não tendo aberto uma emissora própria em Curitiba (e sim no Recife), Roberto 

                                                 
30 Vendida, em 2007,  à Rede Record. 
31 O resultado saiu em 1977, dando vitória à RBS. A emissora foi instalada em 1979 (CRUZ, 1996).  
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Marinho trocou de afiliada no Paraná e, na nova emissora – a TV Paranaense32, canal 12 - 

adquiriu 50% do controle acionário.  Dulce Márcia Cruz (1996, p. 173), autora do livro Televisão 

e Negócio: a RBS em Santa Catarina, diz, nesta publicação: “Apesar de negados, os boatos de 

que a Globo teria impedido a subida da RBS para o Paraná, e daí para o resto do país, sempre 

correram pelas redações dos dois estados do Sul. De certa forma, a barreira pode ser considerada 

verdadeira, visto que a Globo possui metade da Rede Paranaense [de Comunicação]”33.  

 Clark (1991), em seu livro de memórias, contou como foi o processo. Segundo ele, o dono 

das emissoras34 anteriormente afiliadas à Globo naquele estado era o ex-governador Paulo 

Pimentel35, afilhado político do também ex-governador Ney Braga36, que estava sendo ministro 

do governo Geisel. Em fevereiro 1976, Ney e Paulo estavam rompidos e disputavam a 

supremacia do partido do governo – a Arena – no estado. O  ministro da justiça, Armando Falcão, 

amigo de Roberto Marinho, e o chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI), general João 

Batista Figueiredo, passaram a pressionar Marinho para desafiliar as emissoras de Pimentel e 

afiliar a TV Paranaense, de Curitiba, pertencente a Francisco Cunha.  

 Roberto Marinho não era de aceitar pressões. O jornalista Ronildo Maia Leite, que 

estivera entre os presos quando do fechamento da redação do Última Hora, no Recife, acabou 

indo parar, anos depois, em O Globo, tendo sido o responsável pela montagem da sucursal 

pernambucana do periódico carioca, onde passou 19 anos. Sobre as pressões que Marinho recebia  

dos militares, disse Ronildo, falando ao Projeto Memória Viva da Imprensa de Pernambuco:  

Eu era chefe de redação da sucursal de O Globo e os militares quiseram colocar a mão 
dentro do jornal, exigindo que Roberto Marinho demitisse os comunistas. A resposta dele 
(...): “Deixe os meus comunistas em paz”. Não demitiu ninguém. Isso foi na década de 70 
(...) O pau rolando, guerrilha do Araguaia, aquela coisa todinha... (...) ... o editorialista de O 
Globo (...) era filiado ao Partido Comunista, conhecido no Rio todo... (COSTA e 
OLIVEIRA, 2006, p. 61). 
 

 No entanto, diferente de outras vezes, no caso relacionado às emissoras de Paulo 

Pimentel, Roberto Marinho aceitou a pressão dos militares e desafiliou-as. Walter Clark conta 

como agiu seu patrão:   

...era (...) estúpida a idéia de tirar a programação do Paulo Pimentel e passá-la para 
Francisco Cunha (...), como o governo queria. Enquanto as estações de Paulo cobriam todo 

                                                 
32 Primeira emissora de TV do Paraná. Entrou no ar em 1960. 
33

 A TV Paranaense passou denominar-se Rede Paranaense de Comunicação (RPC). 
34

 TV Iguaçu, canal 4, Curitiba. Entrou no ar em 1967. Era a emissora mais moderna do Paraná; TV Coroados, canal 3, Londrina. Entrou no ar 
em 1963; TV Tibagi, canal 4, Apucarana. Entrou no ar em 1967. 

35
 Governara o Paraná de 1966 a 1971. 

36
 Governara o Paraná de 1961 a 1966. 
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o oeste do Paraná, a região mais rica e produtiva do Estado, onde se concentravam os 
anunciantes mais poderosos e uma parcela importante da audiência, o Cunha só cobria a 
região de Curitiba. (...) [A TV Paranaense] ...já pertencera à Rede Globo e nós havíamos 
retirado a programação de lá porque a estação não atendia às nossas exigências técnicas e 
operacionais. (...) Roberto acabou fazendo um bom negócio. (...) deu a programação a 
Francisco Cunha e, posteriormente, conquistou (...) [50%] de sua emissora (CLARK, 1991, 
p. 285). 
 

 Para resolver a questão da programação da Rede Globo no interior do Paraná, o General 

Golbery do Couto e Silva, chefe da Casa Civil da Presidência da República, “convenceu” Paulo 

Pimentel a vender sua emissora em Londrina.  

 Sobre Roberto Marinho não demitir “seus comunistas”, Walter Clark, em seu livro de 

memórias, afirmou: 

Uma das formas que ele sempre usou para demonstrar sua independência foi manter em 
torno de si homens de esquerda, em cargos importantes. (...) Na (...) ditadura, isso tinha três 
funções: conquistar a simpatia de uma classe cuja grande maioria era composta de gente de 
esquerda; exercer seu esporte favorito – o confronto com a provocação - ; e exibir-se como 
um Luís XIV da mídia: “O Globo sou eu” (CLARK, p. 224, 1991). 
 

 O fato é que o Recife não era a prioridade dos Marinho para instalar uma nova emissora, e 

isso, por si só, é um indício de que a Rede Globo, ao contrário do que ocorria com a matriz, não 

dispunha de uma estratégia sofisticada para sua filial na capital pernambucana, já que, para esta 

cidade, a expansão da televisão dos Marinho passava por não precisar montar uma nova 

televisão. Essa falta de uma estratégia mais profissional, por parte da matriz, para a praça do 

Recife, marcou, de forma decrescente, a primeira fase da TV Globo Nordeste. 

A emissora pernambucana era um pardieiro. Funcionava com equipamentos velhos, 
máquinas roubadas da sede, estava em segundo lugar na audiência e recebia menos verba 
publicitária que os jornais do Recife. Oitenta por cento da programação vinha em fitas, de 
avião, inclusive, os capítulos das novelas, que eram levados ao ar dois dias depois de serem 
exibidos no Rio. Se os vôos atrasavam, tapava-se o buraco na programação transmitindo 
velhos desenhos animados ou capítulos anteriores das novelas. Os anúncios locais eram 
produzidos em slides, mostrados estaticamente. O uso os fazia ir ao ar com arranhões e 
impressões digitais (CONTI, 1999, p. 62). 
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A Globo-Recife era uma prima pobre. 

 

Paulo Cesar Ferreira 
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1. Primeira fase 

1.1. Panorama geral  

 Em abril de 1973, houve a primeira alteração no quadro de executivos da emissora. Paulo 

Cesar Ferreira1, vindo da matriz, assumiu a direção regional da Globo Nordeste, em substituição 

a Antonio Lucena que, acometido por problemas de saúde, deixara a direção da emissora, vindo a 

falecer logo depois. Paulo Cesar havia sido, antes de ingressar na Rede Globo, diretor da Rádio 

Nacional e também assessorara o gabinete de Delfim Neto, ministro da Fazenda no governo 

Costa e Silva, de onde foi demitido após ter esmurrado – no Restaurante Bistrô, em Copacabana 

– o jornalista Oliveira Bastos, que, em sua coluna na Tribuna da Imprensa,  criticara o ministro. 

 Ferreira estava em casa, lamentando a briga, quando atendeu o telefone e uma voz rouca, 
sem se identificar, lhe disse: “Parabéns pelo soco. Eu faria o mesmo”. Era Roberto 
Marinho, que gostara do seu trabalho na Rádio Nacional, convidando-o a ir para a Globo. 
Como fora contratado pelo dono da rede, e não pelo diretor geral, Walter Clark, Ferreira 
ficou um tempo sem função definida na emissora. Clark ofereceu-lhe o cargo de diretor 
regional no Nordeste, com direito a 5% dos lucros de sua área. Ferreira chegou ao Recife 
querendo expandir os negócios da Globo para todos os lados (CONTI, 1999, p. 61). 

 
 Em seu livro de memórias, Paulo Cesar Ferreira (1998, p. 197) diz como ficou quando 

recebeu o convite para a direção regional da Globo Nordeste: “[eu já] ...sonhava alto quando 

Borjalo tratou de me trazer para a terra (...). 'No Nordeste, você vai ser como a Rainha da 

Inglaterra: governará sem mandar'. (...) Na pirâmide global, o diretor regional era subordinado à 

cúpula carioca e, em princípio, não detinha lá grandes poderes”.  

 É que o diretor regional era chamado, nos bastidores, de “rainha da Inglaterra” pois, na 

prática, tinha poucos poderes, já que as diretorias comercial, de jornalismo, de engenharia, de 

programação e administrativo-financeira, se reportavam as centrais globo congêneres, com sedes 

no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Era uma função representativa com o objetivo de criar laços 

sociais com as elites políticas e empresariais locais. Paulo Cesar Ferreira promoveu badaladas 

atividades sociais: 

...descobri a parceira ideal para a nobre função de relações-públicas no Recife: a arquiteta, 
artista plástica, decoradora, gourmet e festeira incorrigível, Sílvia Pontual, casada com 
Zinho, boêmio da melhor safra. O casal tinha experiência de sobra no ramo, pois era 
proprietário do restaurante Mourisco – meu preferido, além dos excelentes Restaurante 
Leite e Bar Buraco da Gia. Com imaginação de sobra, e com o apoio da Globo-Recife, 
Sílvia promoveria as festas mais inesquecíveis da história da cidade desde o governo 
holandês de Maurício de Nassau. Entre tantas comemorações, em 1974 dei um grande 

                                                 
1  O carioca Paulo Cesar Ferreira entrou na Globo em 1969. Ficou na direção da Globo Nordeste até dezembro de 1977, quando voltou para a 

TV Globo do Rio de Janeiro (RH Globo NE). 
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jantar na minha casa de Boa Viagem para receber o governador do Estado. Tudo na mais 
perfeita sofisticação, traje black tie, e uma surpresa para os convidados: chamei um grupo 
local para fazer o som ao vivo, que apresentou em primeira mão a música Cavalo Marinho. 
Era nada menos que o Quinteto Violado (...) 
Outra pessoa que muito colaborou (...) foi a jornalista Hildegard Angel. Eu a contratei para 
que levasse cinqüenta casais de peso a uma festa pré-carnavalesca em Olinda, entre artistas 
e colunáveis. A cidade parou (FERREIRA, 1998, p. 204). 
 

 A direção regional tinha ainda sua assessoria de comunicação que, em 1974, ganhou o 

reforço do jornalista Paulo Jardel2 e, em 1975, de Alexandrino Rocha3, que fizera o Nordeste 

Confidencial, no canal 2, e assessorara o governador Arraes. Apesar da condição de “rainha da 

Inglaterra”, a gestão de Paulo Cesar Ferreira, aliada a outros fatores e diretores, foi responsável 

por alguns avanços estratégicos que culminaram em um processo transitório a uma segunda fase 

da história da emissora.  

 Na área comercial, na qual a Globo Nordeste já tentava estabelecer uma relação 

profissional com o mercado anunciante e as agências, Ferreira acabou com os slides nos 

intervalos comerciais. Para isso, contou com a ajuda do diretor comercial José Luiz Franchini4,  

executivo importado da matriz em 1974 e que, no Recife, melhorou o faturamento. Na 

programação local, o avanço foi tímido. Caso fosse maior, talvez não tivesse, junto aos outros 

fatores, chegado não apenas a uma transição, mas sim a uma, propriamente dita, segunda fase da 

emissora. É que, nesse campo, Paulo Cesar Ferreira, junto com o diretor de programação Wilson 

Emannoel5, outro executivo importado da matriz conseguia, no máximo, transmitir eventos em 

“janelas” da programação nacional, à custa de muita negociação. 

 Na área administrativa que, no período de Ferreira, teve como titulares José Jorge 

Machado6 e, depois, Jorge Afonso Bittencourt7, ambos importados da matriz, foram verificados 

alguns avanços também. 

  A centralização da produção era, por si só, a própria concepção empresarial da Globo. 

Daí a importância de que os executivos dos principais departamentos8 – o núcleo duro - fossem, 

                                                 
2  O carioca Paulo Jardel Cruz ficou na Globo Nordeste até novembro de 1998. Era pessoa próxima a Roberto Marinho e participou do 

trabalho de prospecção da emissora, conversando com autoridades, procurando o melhor lugar para  instalá-la. 
3
 O pernambucano Amaro Alexandrino Rocha ficou na Globo Nordeste até junho de 1980, quando optou pela Fundação Joaquim Nabuco. 

4
 O paulista José Luiz Franchini Ribeiro veio da Central Globo de Comercialização, em São Paulo. Ficou no cargo até dezembro de 1977, 

quando retornou à matriz. 
5
 Oriundo da TV Globo do Rio de Janeiro, o fluminense Wilson Emannoel de Almeida chegou à Globo Nordeste em outubro de 1973. Saiu 

em março de 1981 (RH Globo NE).  
6 O paulista José Jorge Machado foi diretor administrativo de maio de 1974 a julho de 1976.  
7 O carioca Jorge Afonso Silva Bittencourt ficou na Globo Nordeste de 1976 a março de 1983, quando retornou à TV Globo do Rio de Janeiro. 
8 Leia-se, por principais diretorias, as pelas quais os lucros passavam e/ou que eram responsáveis por eles. A exceção ficava nas diretorias de 

engenharia e de jornalismo, nas quais, naquele momento, não se exigia necessariamente um perfil executivo para tais cargos. Na primeira, 
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de alguma forma, comprometidos com a lógica da matriz, ou seja, treinados e enviados por ela.  

Esses dirigentes cumpriam o papel de intelectuais orgânicos no processo de construção 

hegemônica da emissora. No release pós-inauguração, enviado pela Globo Nordeste aos jornais, 

uma referência a 10 deles: “Cento e vinte9 nordestinos foram contratados. Dez homens do sul 

trouxeram sua experiência. Publicistas, escriturários, contadores, jornalistas, administradores e 

universitários fazem a partir de ontem, a mais nova televisão do Brasil” (JORNAL DO 

COMMERCIO e DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 23.04.1972).  

 Tanto que, quando o primeiro diretor de programação da Globo Nordeste, Eduardo Lafon, 

deixou o cargo, em 1973, a matriz, na pessoa de Boni, não deixou que o preferido de Antônio 

Lucena, Renato Phaelante10, ocupasse o cargo e enviou Wilson Emannoel. Phaelante era da 

coordenação de promoções, ligada ao Departamento de Programação. Segundo ele, quando “a 

Globo Recife fazia alguma coisa de interesse nacional, vinham 70% dos profissionais da rede 

para adaptar tudo à sua linguagem nacional” (SANTANA, 2007, p. 371). 

 Além do perfil de relações públicas – que promovia badaladas festas e jantares – Paulo 

Cesar Ferreira ficou conhecido também pela expansão que promoveu na área de cobertura do 

sinal da Globo Nordeste, que passou a chegar com mais qualidade e de forma legalizada aos 

estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Contou com o apoio de Eider Carneiro11, diretor de 

engenharia. Roberto Cavalcanti (2007), jornalista que está na Globo Nordeste desde a fundação, 

usou a expressão “vaqueiro” para classificar Paulo Cesar e seu estilo de trabalho, em razão de ele 

ter levado o sinal da emissora para outras localidades. “Peitudo” foi o termo usado por Phaelante 

(2007). Alexandrino Rocha (2007) preferiu “trator” e “cangaceiro”. Paulo Jardel (2006), 

“desbravador de mercados”. 

 Em relação ao Departamento de Jornalismo, Paulo Cesar Ferreira manteve-se na condição 

de “rainha da Inglaterra”. Foram muitos os conflitos com o diretor de jornalismo, Edson Rubi. 

Ferreira tinha o hábito, segundo Rubi (2007), de querer ser notícia ou de querer dizer o que devia 

ser notícia. Ou seja, o diretor de jornalismo era sempre pressionado a noticiar as intensas e 

                                                                                                                                                              
fazer o sinal pegar bem era o suficiente, embora, com as condições dos equipamentos da Globo Nordeste, não fosse uma tarefa muito fácil. 
Na segunda, era necessário apenas fazer jornalismo e, de preferência, com profissionais da comunidade, em função desse setor ser o que mais 
se relacionava com a população, já que as produções locais se limitavam aos telejornais.   

9
 Na verdade, 44 funcionários, segundo a Coordenação de Recursos Humanos da Globo Nordeste. 

10
  O pernambucano Renato Phaelante da Câmara Lima Neto ficou na Globo Nordeste de 1972 a 1982,   quando optou pela Fundação Joaquim 

Nabuco, onde está até hoje, como pesquisador. Era, conforme já exposto nesta dissertação, membro do Teatro de Amadores de Pernambuco 
(TAP). 

11
 Oriundo da TV Globo do Rio de Janeiro, o mineiro Eider Carneiro da Cunha chegou à Globo Nordeste em abril de 1976. Por problemas de 

saúde, deixou o cargo em abril de 1993, vindo a falecer em 1997. Não era engenheiro mas sim, um técnico com notório saber. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
INSERÇÃO DA REDE GLOBO NO MERCADO DE TELEVISÃO PERNAMBUCANO 

 

  95 

badaladas atividades sociais  que  o diretor regional desenvolvia. Por causa disso, foram muitas as 

vezes em que Rubi precisou recorrer a Armando Nogueira, da Central Globo de Jornalismo. Às 

vezes, o diretor de jornalismo levava a melhor, às vezes, não. 

 No seu livro de memórias, Paulo Cesar Ferreira, ao citar e elogiar sua equipe, não 

relaciona ninguém do Departamento de Jornalismo, tampouco o diretor Edson Rubi e/ou o seu 

substituto, o jornalista Roberto Menezes12, que assumiu o cargo em janeiro de 1976, convivendo  

24 meses com Paulo César: “Meu negócio era inventar moda. Tudo com o apoio dos (...) 

companheiros de trabalho. (...) o gerente comercial, José Luiz Franchini Ribeiro, os assessores 

Paulo Jardel Cruz e Heitor Maroja, o gerente de vendas Cléo Nicéas, o assistente de programação 

Wilson Emanuel, o gerente administrativo-financeiro Jorge Afonso Bittencourt e o gerente 

técnico Eider Carneiro” (FERREIRA, 1998, p. 207). 

 Para o jornalista Ivanildo Sampaio (2007), que fora do Sistema Jornal do Commercio e 

que, de 1976 a 1982, trabalhou na Globo Nordeste, Paulo Cesar Ferreira era visto como pessoa 

ligada aos militares, ao regime autoritário, razão pela qual, segundo ele, o diretor regional não 

tinha a simpatia da redação, embora, afirma Sampaio, tenha sido um bom diretor. 

 Com a demissão de Walter Clark do comando geral da Rede Globo, em maio de 1977, o 

próprio Roberto Marinho assumiu a direção da televisão. Com isso, Paulo Cesar Ferreira, 

chamado por Joe Wallach13, voltou à matriz, em dezembro de 1977, para assumir a Central Globo 

de Serviços e Patrimônio.  

 Em seu lugar, na direção regional da Globo Nordeste, ficou Leopoldo Collor de Mello14, 

filho do ex-governador e, à época, senador, pela Arena/AL, Arnon de Mello15, ex-sócio de 

Roberto Marinho, em empreendimentos imobiliários. “Um sócio que [Roberto Marinho], 

desconfiava, poderia ter lhe passado a perna em alguns negócios. Mas nunca teve certeza de 

nenhuma desonestidade de Arnon de Mello” (CONTI, 1999, p. 121).  

A família Collor de Mello era dona do Sistema Gazeta de Alagoas. Leopoldo Collor 

chegou a ser superintendente do grupo. Considerado um executivo ambicioso, Leopoldo não 

tinha interesse em manter-se no comando de um império provinciano, tampouco se interessava 

em herdar a liderança política de sua família. “Dizia não entender como um sujeito subia num 

                                                 
12 O pernambucano Roberto Menezes de Oliveira ficou no cargo até março de 1984 (RH Globo NE). 
13 O norte-americano Joseph Wallach era o homem do Time-Life no acompanhamento à Globo. Com o fim do acordo, Joe foi contratado pela 

empresa de Roberto Marinho.  
14 Oriundo da Central Globo de Comercialização, o carioca Leopoldo Affonso Collor de Mello ficou na TV Globo Nordeste até abril de 1982, 

quando assumiu a direção regional da TV Globo de São Paulo.  
15 Governou Alagoas de 1951 a 1956. 
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palanque e gritava: ‘Povo de Tatuamunha...’ e, entre os irmãos, debochava de Alagoas e dos 

alagoanos. Arrumou um emprego na Globo e mudou-se para São Paulo” (CONTI, 1999, p. 59). 

 Ou seja, durante toda sua gestão à frente da Globo Nordeste – que durou quatro anos - 

Leopoldo Collor sempre se empenhou em crescer, enquanto executivo, e retornar à matriz, o que 

ocorreu em 1982, quando ele assumiu a direção regional da emissora mais importante do grupo, 

do ponto de vista comercial, a TV Globo de São Paulo. Assim como Paulo Cesar Ferreira, 

Leopoldo Collor de Melo, enquanto esteve à frente da Globo Nordeste, se relacionou com as 

elites locais, especialmente com a classe política. Embora não fosse de promover megaeventos, 

como fazia seu antecessor, costumava receber – em períodos festivos, como carnaval e São João 

– autoridades em grandes festas que realizava em sua casa, com a presença de artistas (NICEAS, 

2006). Assim como Paulo Cesar Ferreira, Leopoldo Collor também tentava interferir nos critérios 

editoriais do Departamento de Jornalismo (CARVALHO, 2007). Aliás, foi em sua gestão que 

este departamento se instalou no Morro do Peludo, pois, antes, a redação funcionava no centro do 

Recife, distante dos estúdios, o que provocava muitos transtornos. Foi também na gestão de 

Leopoldo que o sinal da Globo Nordeste chegou ao interior de Pernambuco. Sobre ele, Paulo 

Jardel declarou: “Leopoldo era um 'poseur', que fazia questão de ser chamado sempre de 'doutor'” 

(SANTANA, 2007, p. 269). Leopoldo chegou a demitir Paulo Jardel, sendo obrigado, pela 

matriz, a readmiti-lo no dia seguinte, porém o tirou da assessoria de comunicação, ficando Jardel, 

na coordenação de infra-estrutura, ligada ao Departamento Administrativo-financeiro. Paulo 

Jardel embora nunca tenha ocupado funções de direção na emissora, era uma espécie de “olho do 

dono”, dada a sua boa relação com Roberto Marinho16. 

 

1.2. Expansão 

 No dia seguinte à inauguração da TV Globo Nordeste, um domingo, o Jornal do 

Commercio publicou: “Do Grande Recife para o Nordeste”. Já o Diario de Pernambuco: “TV 

Globo Canal 13 – de Olinda para o Nordeste". Embora os títulos fizessem referências ao 

Nordeste como área atingida pela emissora, o sinal da Globo Nordeste chegava apenas à 

população da região metropolitana do Recife e, mesmo assim, com qualidade discutível. O 

primeiro transmissor da Globo Nordeste, de fabricação americana, da marca RCA, tinha apenas 5 

Kw de potência (ROCHA, 2002). Segundo Paulo Jardel “... a Globo local ficava com a sucata de 

                                                 
16

  Informação Verbal. NICÈAS, Cléo. 31.01.2007. 
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suas coirmãs, de fora. O pessoal técnico (...) reclamava muito do recebimento do que sobrava da 

TV Globo de Belo Horizonte, por exemplo, um transmissor muito fraco”. (SANTANA, 2007, p. 

268).  Phaelante (2007) afirma que existiam bairros no Recife em que o sinal da Globo Nordeste 

chegava muito mal. Logo após inaugurada, a Globo Nordeste publicou nos jornais, sob o título 

“REDE GLOBO DE TELEVISÃO”, uma dica para boa sintonização: “Informe à Rede Globo de 

Televisão, como você está recebendo som e imagem do canal 13, pelo telefone 211199 ou por 

carta, para o Edifício Ambassador – Avenida Conde da Boa Vista, 735. ATENÇÃO: Para perfeita 

recepção do Canal 13 – canal de alta freqüência, é aconselhável o uso da antena externa” (REDE 

GLOBO DE TELEVISÃO, 25.04.1972). 

 Pelas palavras do primeiro diretor regional, Antônio Lucena, na inauguração da emissora,  

a idéia era que a Globo Nordeste viesse a ser sintonizada no Nordeste inteiro: “... plano de 

expansão para que nosso sinal de transmissão atinja plenamente toda a região nordestina. De 

Alagoas até o Rio Grande do Norte, nesta primeira tapa. A TV Globo Nordeste vai servir a 300 

mil aparelhos de televisão somente na capital de Pernambuco. Em toda área inicial teremos 450 

mil televisores” (DIARIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMMERCIO, 23.04.1972).  

 A idéia de chegar a todo o país fazia parte do ideal político da Globo e dos militares de 

integração nacional. 

Ao longo da década de 1970, para efetivar a montagem da rede, a Globo não se contentou 
em utilizar o sistema de microondas da Embratel. Investiu na construção de rotas próprias 
não só para interligar suas emissoras como também para conduzir os sinais dos grandes 
centros até cidades menores, onde foram instaladas estações retransmissoras. 
Ao dispor dessas rotas e dessa malha de repetidoras e retransmissoras, que lhe permitiam 
alcançar o interior do país, a Globo se colocava numa posição muito superior às suas 
concorrentes. Ainda assim, parte de sua programação nacional era exibida em fitas de 
videoteipe remetidas pelas “cabeças de rede...”  (MEMORIA GLOBO, 2004, p. 50). 
 

 Embora Antonio Lucena tenha feito referência, como áreas cobertas pelo sinal da Globo 

Nordeste, aos estados de Alagoas, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, estes, assim como o 

interior pernambucano, recebiam apenas “chuviscos”.  

A emissora de Pernambuco ainda era um sonho, com soturnos tons de pesadelo (...) Os 
sinais da emissora, gerados da capital pernambucana, chegavam quase por milagre a João 
Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, e ao Rio Grande do Norte. Tudo sem autorização do 
governo federal. (...) Sem sinal legal, era impossível exibir noticiários locais nessas regiões 
ou cobrar mais dos anunciantes pelo privilegio de atingir telespectadores em estados 
vizinhos.  Por isso, enquanto arrumava a casa de Recife, já estava de olho no próximo 
objetivo. O alvo era a expansão, legalizada, da Rede Globo, pelo Nordeste. Uma espécie de 
colonialismo eletrônico que estenderia o império global a praias e sertões (FERREIRA, 
1998, p. 202). 
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 No decorrer da década de 70, a programação nacional da Rede Globo, gerada pela cabeça-

de-rede, no Rio de Janeiro,  foi se espalhando pelo Nordeste, através do sistema de afiliação. Em 

1973, chegou a Salvador, pela TV Aratu17, a partir de 1º de abril; e a Aracaju, pelo sinal da TV 

Sergipe18, em 1º outubro. A emissora baiana estava no ar há quatro anos e tinha seus 

equipamentos básicos das marcas Ampex, RCA e Boch (CAPARELLI, 1982). Já a TV Sergipe, 

estava no ar há dois anos, transmitindo a programação da TV Tupi. Seus equipamentos básicos 

eram das marcas RCA, Ampex e Fernesh (CAPARELLI, 1982). Antes desta emissora, os 

sergipanos captavam alguma coisa da televisão pernambucana: “A TV captada era a Jornal do 

Commercio do Recife, que instalou no alto do Morro do Urubu uma repetidora (...). As 

transmissões eram deploráveis, e existiam menos de quinhentos aparelhos de TV” (COSTA, 

20.11.2006) 

 No ano seguinte, 1974, a programação global chegou a Fortaleza, São Luís e Teresina, 

através, respectivamente, das TVs Verdes Mares19, Difusora20 e Rádio Clube21 (MERCADO 

GLOBAL, nº 109, 2000).  A emissora cearense estava no ar há quatro anos. Seus equipamentos 

básicos eram das marcas RCA, Ampex, Bosch-Fernesh, IVC e Tektronik (CAPARELLI, 1982). 

Já os da TV Rádio Clube, que estava no ar há dois anos, eram da marca Maxwell (CAPARELLI, 

1982). Em seguida, foi a vez de Maceió receber a programação nacional da Rede Globo: 

... Alagoas era o único estado brasileiro sem uma emissora regional de TV. Os poucos 
aparelhos de TV da capital, Maceió, captavam os sinais cheios de chuvisco e interferência 
da TV Rádio Clube de Pernambuco, ligada à Tupi, e da TV Jornal do Commercio, ambas 
instaladas em Recife (PE). (...) Em 27 de setembro de 1975 entrou no ar a TV Gazeta de 
Alagoas, Canal 7, mais uma empresa da Organização Arnon de Mello, que à época contava 

                                                 
17  “No ar desde 15 de março de 1969, a TV Aratu é a segunda mais antiga emissora da Bahia, tendo sido a primeira a transmitir a programação 

em cores. Durante dezoito anos transmitiu a programação da Rede Globo; em seguida esteve filiada à extinta Rede Manchete (de 1987 a 
junho de 1995) e CNT (junho de 1995 a junho de 1997). Desde junho de 1997 é afiliada do SBT.” (TV ARATU, 2007). 

18  Fundada por empresários sergipanos. Afiliou-se à Globo, quando foi vendida ao Grupo Aratu, da Bahia. Em 1981, foi adquirida pela família 
Franco, importante oligarquia local. Continua afiliada à Rede Globo. 

19
 A TV Verdes Mares, canal 10, foi inaugurada em 31 de janeiro de 1970 pelo industrial Edson Queiroz (TV VERDES MARES, 2007), 

bastante ligado aos militares. 
20

 A TV Difusora, canal 4,  “Foi criada em 29 de novembro de 1962 e inaugurada 09/11/1963 sendo a primeira TV no Estado do Maranhão” 
(TV DIFUSORA, 2007). 

21
 “...foi inaugurada a TV Rádio Clube de Teresina, canal-4, prefixo ZYD-350, dia 03 de dezembro de 1972, ocasião em que o chamado Colosso 

do Monte Castelo passou a denominar-se Edifício Presidente Médici, em cujo governo, através de portaria do Ministro das Comunicações, 
Higino Corsetti, concretizou-se o sonho. No início a programação exibida aos telespectadores, vinha da REI - Rede de Emissoras 
Independentes, com programas produzidos por emissoras diversas, filmes ofertados gratuitamente pelas embaixadas, noticiários e pequenas 
produções locais, além dos programas de auditório. Os comerciais eram feitos ao vivo, ou através da projeção de slides com a voz simultânea 
dos chamados locutores fantasmas, isto porque estes não apareciam nas mensagens comerciais - somente a voz. Em novembro de 1974, a TV 
Clube que já exibia via Embratel, os programas Jornal Nacional e Fantástico, tornou-se definitivamente afiliada à Rede Globo de Televisão, 
consolidando uma parceria de sucesso até os dias atuais” (TV CLUBE, 2007). 
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com o jornal Gazeta de Alagoas, a rádio Gazeta AM (inaugurada em 2/10/60) e uma gráfica 
e editora (em operação desde dezembro de 73)22 (FALGETANO, 2000). 
  

 As Organizações Arnon de Mello, depois da saída de Leopoldo Collor - que retornou à 

Central Globo de Comercialização, em São Paulo - passaram a ser dirigidas por Fernando Collor. 

Na montagem da TV Gazeta de Alagoas, Fernando e Leopoldo se empenharam em convencer o 

irmão – Pedro, também funcionário da Globo em São Paulo - a assumir a direção da nova 

emissora: “Leopoldo (...) insistiu  para que Pedro aceitasse a proposta [de dirigir a TV Gazeta de 

Alagoas], dizendo que nem o pai nem Fernando entendiam de televisão e, se a família não 

montasse uma emissora, a Globo faria a sua própria TV em Alagoas, como fizera em 

Pernambuco” (CONTI, 1999, p. 60). 

 O jovem executivo Pedro Collor de Mello assumiu a direção do grupo e foi responsável 

pela negociação que possibilitou à TV Gazeta de Alagoas já entrar no ar na condição de afiliada 

da Rede Globo.  

A  jóia da coroa do império provincial de comunicações era a emissora de televisão, cuja  
concessão Arnon não teve mais dificuldades em receber do governo: era senador pela Arena 
(...), político de confiança da ditadura, liderança no estado, homem do ramo das 
comunicações. A jóia ficou mais valiosa quando os Collor de Mello conseguiram 
retransmitir a programação da Rede Globo em Alagoas. Quem teve papel decisivo nessa 
conquista não foi Arnon, o sócio de Roberto Marinho, nem Leopoldo, funcionário da 
Globo, nem [Fernando] Collor, superintendente do grupo. Foi Pedro, que se beneficiou do 
fato de a Globo ser em meados dos anos 70 um império ainda em formação, funcionando 
com base na improvisação dos seus executivos (CONTI, 1999, p. 61). 
 

 A emissora dos Collor de Mello possuía equipamentos necessários aos planos de 

desenvolvimento comercial de Paulo Cesar Ferreira, para a Globo Nordeste, que ainda exibia 

comercial em slides. Foi feita a troca, “Paulo César Ferreira (...) descobriu que (...), na recém-

inaugurada emissora dos Collor de Mello, havia a aparelhagem necessária, novinha. Foi a 

Maceió, negociou com Pedro Collor e fecharam o acordo. O  equipamento de videoteipe iria para 

a emissora do Recife, que enviaria por terra a Maceió todas as fitas contendo a programação da 

Globo”  (CONTI, 1999, p. 62). 

 A programação nacional da Rede Globo chegou ao termino do ano de 1975 atingindo 

96% dos municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes (KEHL, 1980). Nessa relação, 

ainda não estavam cidades da Paraíba e do Rio Grande do Norte, como João Pessoa, Campina 

                                                 
22

 Na montagem da TV Gazeta de Alagoas, estava Amarílio Nicéas, que trabalhara na TV Jornal do Commercio e na TV Bandeirantes. Viajando 
Maceió, em um acidente automobilístico, faleceu. 
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Grande, Natal e Moçoró, bem como, também não, Caruaru e Petrolina, situadas no Agreste e no 

Sertão pernambucano, respectivamente. 

Roberto Marinho pediria ao ministro das comunicações a autorização para enviar sinais 
Nordeste afora? Não. Walter Clark se mobilizaria para estender os domínios de Recife aos 
estados vizinhos? Não. (...) Tive um instante de esperança quando soube que o ministro das 
comunicações chegaria a Recife para uma série de compromissos oficiais.  
(...) Falei da necessidade, e dificuldade, de transmissão dos sinais da TV Globo para o 
interior de Pernambuco, João Pessoa e Natal.   Aproveitei para dar a solução: 

− Basta o senhor legalizar o sinal. Nós cuidamos do resto. 
Quarenta e oito horas mais tarde, o Diário Oficial publicou a portaria que tornava oficial a 
emissão de sinais (FERREIRA, 1998, p. 210). 

 
 Logo os paraibanos passaram a ver a TV Globo Nordeste. Em seguida, no dia 1º de maio 

de 1977, era instalada a estação repetidora da Rede Globo na capital potiguar, no canal 13 

(MERCADO GLOBAL, nº 109, 2000), com uma festa solene realizada na sede social do 

América Futebol Clube e transmitida ao vivo pela Globo Nordeste, sob apresentação do repórter 

Francisco José (2007). Natal era, até aquele dia, a única capital, dos 20 estados e 3 territórios 

federais de então, além do Distrito Federal, que ainda não recebia a programação da Rede 

Globo23. A programação da Globo Nordeste não chegaria à Moçoró, principal cidade do interior 

potiguar, situada no sertão e, pouco depois, coberta pela TV Verdes Mares, afiliada global em 

Fortaleza.  

 Com a chegada da Globo Nordeste à Paraíba e ao Rio Grande do Norte, já eram, em 1977, 

62 municípios nordestinos com mais de 50 mil habitantes – dos 75 existentes – cobertos pela 

programação nacional da Rede Globo, ou seja, mais de 10 milhões de habitantes, cerca de 2 

milhões de lares (KEHL, 1986). A revista Mercado Global, da Central Globo de 

Comercialização, de agosto de 1977, em artigo intitulado “Nordeste 2, a descoberta de um novo 

mercado”, informava ao anunciante sobre as boas condições de venda nas áreas em que a Globo 

acabara de chegar, afirmando existirem ali 625 mil novos telespectadores. Em seguida, uma 

análise dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, como mercados em potencial e dados 

sobre a expansão do comércio de TV em cores depois da instalação da Globo/NE 2, indicava que 

os setores mais elevados da classe média havia passado a se interessar por televisão depois da 

                                                 
23

 Informalmente, o Acre e os, à época, ainda territórios federais já recebiam, em suas capitais, a programação global, desde a fundação de suas 
primeiras emissoras, a saber: TV Acre (canal 4 – Rio Branco),  TV Rondônia (canal 4 – Porto Velho) e TV Roraima (canal 6 - Boa Vista), 
todas criadas em 1974, e a TV Amapá (canal 6 - Macapá), que entrou no ar em 1975. A Rede Amazônica – dona de todas elas - só oficializou 
a afiliação à Rede Globo em 1983. A TV Amazonas (canal 5 – Manaus), principal emissora desta rede regional, afiliou-se à Globo em 1986, 
quando a emissora carioca teve o contrato com a TV Ajuricaba, iniciado em 1974, terminado. A TV Amazonas, no ar desde 1972, transmitia, 
desde 1973, a programação da TV Bandeirantes, de São Paulo (TAVEIRA, 1999).  
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implantação da Globo, emissora cujo nível de programação se destinava justamente às camadas 

de maior potencial consumidor, que podiam comprar TV em cores, por exemplo (KEHL, 1986). 

A Mercado Global de março/abril de 77 analisa o(s) mercado(s) gaúcho(s), numa 
perspectiva muito diferente da utilizada para abordar o NE2 ... (...) ... o fato que chama a 
atenção é que o interior gaúcho concentra dois terços do que se chama Potencial de 
consumo Genérico. (...) ...entretanto, apresentaria uma dificuldade: a extrema diversificação 
de hábitos e gostos, baseados em tradições e diferenças históricas às quais os gaúchos 
seriam muito apegados. Naquele estado, portanto, a Globo implantou-se de maneira 
totalmente diferente do que fez no resto do país, de maneira a não ser menos bem-sucedida 
ali do que em outras regiões. A partir de duas opções – implantar uma rede de repetidoras 
que levasse ao interior apenas o sinal da TV Gaúcha ou (a opção mais cara) formar um 
sistema regional, “através dos principais pólos econômicos do Estado, adicionando em sua 
programação um toque local (grifo meu) à massa de informações transmitidas pelas 
estações de outros grandes centros (...)”. “Optou-se no RS justamente por esse caminho. E 
seria então criada no Brasil a primeira Rede Regional de Televisão” (KEHL, 1986, p. 223). 
 

 Em 1978, uma parte da programação da TV Globo Nordeste começou a ser vista pela 

população do Agreste e do Sertão de Pernambuco, através do Sistema Detelpe24, órgão que 

voltou a ganhar força no governo Moura Cavalcanti. Tales Antônio Maurício Lima, ex-diretor do 

órgão, fala como foi: 

Advogado atuante no projeto original, (...) Moura Cavalcanti voltou a defendê-lo... (...) ...o 
Detelpe foi convocado para interiorizar os sinais de televisão gerados pelas emissoras de 
TV do grande Recife... (...). Etapas foram queimadas, ocorreram transições político-
administrativas... (...).  ...enfrentei o problema da aquisição dos equipamentos 
transmissores, cuja importação foi ostensivamente impedida pelo governo federal. A 
solução foi encomendar a fabricantes nacionais transmissores de 100 watts de potência para 
entregar em médio prazo e, posteriormente, transmissores de 1.000 watts para entrega em 
um prazo mais longo. Desse modo, ante as limitações impostas, as estações de Caruaru, 
Arcoverde, Pesqueira, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina, todas na rota principal, foram 
ativadas... (SANTANA, 2007, p. 378). 
 

 O Detelpe passaria a viabilizar as retransmissões de televisão para o interior do estado, 

por uma rede de retransmissoras e repetidoras concedidas a ele pelo Ministério das 

Comunicações,  instaladas em várias cidades, visando, inclusive, à Copa do Mundo25 de 1978, na 

Argentina. Uma vez a rede constituída, ficou a dúvida: qual emissora usaria a rede? Em 

Pernambuco, naquele momento, funcionavam quatro emissoras de televisão, a saber: TV Tupi, 

                                                 
24
  Até então, as atividades do Sistema Detelpe vinham sendo em torno de uma,  por ele montada,  rede de radiocomunicação distribuída por 

quase todas as cidades do estado. Em cada município, ficava um funcionário do Sistema que contava com uma estrutura mínima de trabalho. 
A central ficava no Recife. Através de um convênio com os Correios, a população podia, nestes postos, passar telegramas a partir da rede de 
radiocomunicação. A taxação era a mesma usada pelos Correios. Depois, o Sistema Detelpe constituiu uma Rede de Telex e de Centrais 
Telefônicas no âmbito da administração estadual, sendo responsável pelo suporte a toda a estrutura de telecomunicações do Governo do 
Estado (FRAGOSO, 2006). 

25  Fragoso (2006) conta que, logo quando chegou ao Detelpe, seus colegas comentavam sobre um caso ocorrido na cidade de Correntes. Na 
ocasião, para assistirem à Copa de 1974, na Alemanha Ocidental, os moradores montaram uma antena em cima de um morro – conseguindo 
imagens muito precárias. 
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canal 6; TV Jornal do Commercio, canal 2; TV Universitária, canal 11; e TV Globo Nordeste, 

canal 13. Foi tentado um entendimento com as emissoras, conforme conta Tales Antônio: 

... o desempenho do sistema dependia de operação e manutenção asseguradas por equipes 
técnicas residentes em Caruaru, Custódia e Petrolina, de onde se deslocariam em ações 
rápidas e eficientes. Uma verba de custeio dessa equipe era, portanto, essencial (...) e o 
Detelpe pensou em consegui-la com as emissoras (...). Surpreendentemente, porém, as 
emissoras pediram dinheiro em troca da transmissão  permanente da sua programação (...). 
A solução imaginada pelo Detelpe era nova no país e Pernambuco ia pagar, mais uma vez, o 
preço do seu pioneirismo. E agora? (...) Tínhamos na Secretaria de Radiodifusão do 
Ministério das Comunicações, em Brasília, um grande aliado e incentivador de todas as 
horas, o professor Lourenço Nassib  Chehab (...). Atendendo a um pedido nosso, Chehab 
veio ao Recife para uma reunião com as emissoras de TV. Elas concordaram em ceder 
gratuitamente os seus sinais durante a fase experimental do sistema, de aproximadamente 
90 dias. Durante esse período, segundo nos disse Chehab, o Dentel transmitiria, a cada duas 
horas, a imagem de determinada emissora (SANTANA, 2007, p. 379).  
  

Era a TV Interior, que consistia em um acordo entre as emissoras, de forma que cada uma 

usaria as retransmissoras do Detelpe, em sistema de revezamento. No interior, dependendo da 

hora, a população veria emissora X ou Y. Às vezes o sinal era trocado no meio do capítulo da 

novela, causando irritação em quem assistia a ela e alegria a que queria ver o outro canal 

(FRAGOSO, 2006). Em carta ao Diario de Pernambuco, publicada no dia 14 de agosto de 1978, 

o leitor Raymundo Jorge Correia da Silva, da cidade de Arcoverde, “soltou os cachorros”:  

Essa TV Interior deveria ter o nome de TV palhaçada, pois isto é um absurdo, uma 
vergonha. (...) Esta programação está deixando todo interior neurótico; pois a cada duas 
horas, ou menos um canal entra no ar.  
Hoje, por exemplo, dia 2.8.78 todo interior estava assistindo ao jogo Guarani x Vasco (uma 
das finalíssimas do campeonato Nacional) e de repente, no intervalo do 1º para o 2º tempo 
de jogo, entra o canal 11, tirando-nos a possibilidade de ver o 2º tempo deste jogo. 
O pior é que não tem para quem apelar. Já li, nesta secção, cartas de Arcoverde, Salgueiro, 
Garanhuns, Araripina, reclamando e ninguém toma uma providência (SILVA, 14.08.1978). 
 

Passados 60 dias da TV Interior, o diretor regional da Globo Nordeste, Leopoldo Collor 

de Mello, solicitou exclusividade no uso das retransmissoras do Detelpe, concordando, para 

tanto, em pagar os custos propostos pelo Detelpe que, então, organizou uma licitação pública. 

Tales Antonio conta como foi o processo: 

De Brasília, o professor Chehab nos sugeriu a abertura de licitação pública ... (...) 
O governador Moura Cavalcanti nomeou uma comissão especial para avaliar a qualidade da 
programação das emissoras concorrentes e sua capacidade de pagar os custos do sistema. 
(...) O pré-requisito de capacitação técnica foi julgado, sendo ambas as emissoras 
consideradas (...). Mas  melhor programação foi de difícil escolha, inclusive porque, a essa 
altura, todas as redes de TV do Brasil acompanhavam o processo. As pressões eram 
intensas em cima do próprio governador, que passou a receber visitas e telefonemas dos 
executivos e proprietários das redes envolvidas. A comissão retardava sua decisão: a Rede 
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Tupi valorizava a programação local, mesclada de produções nacionais, enquanto a Rede 
Globo oferecia programação nacional, incluindo noticiário local. Venceu a Rede Globo (...). 
Estava, desse modo, o Detelpe vitorioso no seu projeto de integração do Estado, sonhado 
desde o governo Nilo Coelho, precursor da idéia (SANTANA, 2007, p. 380).  
 

 Porém, para justificar o investimento governamental nas retransmissoras, segundo Luiz 

Gurgel, ex-engenheiro do Detelpe, foi mantida a programação da TV Universitária, indo esta ao 

ar até às 16h, quando entrava a Globo Nordeste para pegar o horário nobre (SANTANA, 2007). 

 O jornalista Aldo Paes Barreto26 (2007), que trabalhou na assessoria de comunicação da 

Globo Nordeste, afirma que era muito comum receber, em sua sala, comitivas de prefeitos do 

interior solicitando reparos e/ou manutenção nas retransmissoras27, ante as reclamações dos 

munícipes quanto à qualidade do sinal, o que era sempre uma tarefa para Eider Carneiro, diretor 

de engenharia, conforme afirma Paulo Cesar Ferreira: “Um de meus aliados (...) encontrei 

pendurado na antena transmissora da Globo-Recife num dia de chuva. Era o técnico Eider 

Carneiro, ex-companheiro da TV Rio (...). Nesse dia, telespectadores tinham telefonado para 

reclamar (...). Para corrigir imagens comprometidas (...) ele (...) escalou a armação metálica e 

escorregadia do transmissor para o conserto. Era um louco” (FERREIRA, 1998, p. 202).  

 Em julho de 1980, com a cassação de sete concessões de TV dos Associados, a TV 

Borborema, canal 9, de Campina Grande - pertencente a este grupo, mas que não fora cassada -  

ficou sem programação nacional. Durante 60 dias, transmitiu a programação da Rede de 

Emissoras Independentes, liderada pela TVS28, do Rio de Janeiro, e a TV Record, de São Paulo. 

Em seguida, a emissora campinense, no ar desde 1966, afiliou-se à Rede Globo.  

A TV Borborema, canal 9, de Campina Grande, passou a transmitir, desde segunda-feira 
última, a programação nacional da Rede Globo. A TV Borborema, uma das mais antigas 
emissoras de televisão do Nordeste, atinge hoje uma área de cerca de trezentos mil 
telespectadores, alcançando vários municípios paraibanos, localizados nas zonas do Brejo, 
Cariri e Sertão do vizinho Estado. (...) 
A afiliação da TV Borborema à Rede Globo ocorreu segunda-feira passada, no Rio de 
Janeiro, onde foi firmado contrato de serviço entre as duas empresas. Paralelamente, era 
lançada, no mesmo dia, a programação da Globo em Campina Grande, quando, a partir das 
13 horas, a TV Borborema passou a transmitir as imagens daquela rede. Ainda na segunda-
feira, às 18 horas, as duas empresas ofereceram um coquetel à sociedade campinense, num 
encontro ao qual compareceu um grande número de convidados, à frente o prefeito 
Enivaldo Ribeiro. 

                                                 
26  O pernambucano Aldo Camerino Alecrim Paes Barreto entrou na assessoria de comunicação da Globo Nordeste em julho de 1980. 

Permaneceu até março de 1986.  É aquele que fizera o Nordeste Confidencial na TV Jornal do Comércio e que assessorara o governador 
Eraldo Gueiros. 

27
 Muitas das antenas do Detelpe tinham suas estruturas fornecidas por prefeituras, deixando para o órgão, apenas, a montagem e manutenção.  

28
 A TVS, de Sílvio Santos, que adquiriu 50% da Record, reativou a denominação REI, sem a presença da TV Rio, cassada em 1977.  
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Representando o diretor regional da Rede Globo no Recife, Sr Leopoldo Collor de Melo, 
participaram da reunião os srs. Cléo Nicéas, gerente comercial; Jorge Afonso Bittencourt, 
gerente administrativo; e Heitor Maroja, assessor da direção. (...) 
Em nome do diretor regional da Rede Globo, sr. Leopoldo Collor de Melo, discursou o sr. 
Cléo Nicéas, lembrando que a chegada da imagem de sua rede a Campina Grande, através 
da TV Borborema, abria novas perspectivas à área de comunicação social do Estado, com a 
ampliação do mercado de trabalho e melhor aproveitamento dos valores artísticos regionais 
(DIARIO DE PERNAMBUCO, 11.09.1980). 
 

 Além das razões inerentes aos interesses das duas empresas – A Globo queria chegar 

melhor29 a Campina Grande e a TV Borborema precisava de uma programação nacional – a 

afiliação se deu também, segundo Aldo Paes Barreto (2007), por uma política da Globo de se 

aproximar do Diario de Pernambuco, órgão também associado. É que os dois principais jornais 

do Recife – Diario de Pernambuco e Jornal do Commercio -  por serem concessionários de canais 

de TV30, eram ciosos de divulgarem a emissora dos Marinho. Barreto (2007) afirma que a Globo 

Nordeste estava empenhada em mudar este quadro.   

 

1.3. Equipamentos de produção 

 Conforme já dito, a falta de uma estratégia mais profissional, por parte da matriz, para a 

praça do Recife, marcou, de forma decrescente, a primeira fase da TV Globo Nordeste. Apenas 

poucos dias antes de entrar no ar, a Globo Nordeste contratou o jornalista Edson Rubi para dirigir 

o jornalismo da emissora. Rubi (2007) lembra que uma das primeiras notícias divulgada em um 

telejornal da emissora foi redigida pelo jornalista Jodeval Duarte, que datilografou o texto 

sentado ao chão, com a máquina às pernas, pois a redação ainda não tinha mesas e nem cadeiras, 

embora, no release global de inauguração, a realidade fosse outra: “Escritórios modernos estão 

montados na Avenida Conde da Boa Vista no edifício Ambassador. A Central Globo de 

Jornalismo Nordeste está estruturada.” (JORNAL DO COMMERCIO e DIARIO DE 

PERNAMBUCO, 23.04.1972). Aliás, a redação, nos primeiros anos, ficava no centro31 do Recife, 

distante dos estúdios, em Olinda, o que gerava uma série de transtornos para o bom andamento 

dos trabalhos32.  

                                                 
29

 O sinal da Globo Nordeste já chegava a esta cidade, desde 1976, direto do Recife. 
30

 A esta altura, o Diario de Pernambuco não mais era concessionário de canal de TV pois, entre as sete emissoras cassadas da Rede Tupi, estava 
o canal 6 do Recife. 

31
 A redação ficava no 15º andar do Edifício Ambassador, esquina da Rua José de Alencar com a Av. Conde da Boa Vista. 

32
 A Av. Agamenon Magalhães, que liga o centro do Recife à Olinda, estava sendo construída. Os motoristas da emissora que levavam os filmes 

da redação para os estúdios dirigiam os automóveis da empresa, do tipo Rural Willes, em alta velocidade por acessos de “chão”, para poder 
dar tempo de irem ao ar. Para Phaelante (2007), a presença da Globo Nordeste deu uma “apressada” na conclusão da obra, bem como, 
também em razão da presença da Globo, afirma Phaelante (2007), a área do Morro do Peludo desenvolveu-se de forma muito rápida. 
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Ele [Roberto Nogueira, apresentador do JH local] lembra que foi chamado para fazer um 
teste na Globo Nordeste três dias antes da inauguração da emissora (...) A avaliação e a 
aprovação na nova função ficaram a cargo da jornalista Alice-maria, que viera do Rio com a 
missão de fazer as contratações mais urgentes. (...) Nogueira lembra também que naquela 
época quem apresentava noticiário de televisão sofria muito porque não existia ainda por 
aqui o Teleprompter, equipamento que permite a reprodução do texto na câmera para 
facilitar a leitura do apresentador, que não precisa decorar ou ficar baixando os olhos para 
ler no papel. (ROCHA, 2002). 
 

 Já na matriz, “em 1971, a TV Globo começou a usar o aparelho, situado logo abaixo da 

câmera e que projeta, em letreiros, o texto para o locutor. Com o teleprompter, o apresentador lê 

com mais naturalidade e olha direto para o telespectador” (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 51). 

Fernando Bittencourt, engenheiro que trabalhou na implantação da nova estação de TV e 
atual diretor da Central Globo de Engenharia, lembra das dificuldades na época: “Um 
detalhe que virou folclore foi a remessa dos equipamentos para o Recife. Eu pedia ao Rio e 
ninguém mandava. Tive então que ir buscar. Fui na sala onde ficavam guardadas as caixas 
com fones, microfones, cabinhos, enfim, essas coisas pequenas, imprescindíveis para se 
montar um estúdio e fazê-lo funcionar no dia-a-dia, coloquei tudo numa mala e fui embora 
(MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 50). 
 

 Os equipamentos de produção nesta primeira fase da Globo Nordeste sempre foram bem 

aquém dos da matriz.  Segundo o jornalista Paulo Cunha (2007) que, do final da década de 70 até 

a primeira metade dos anos 8033, trabalhou como editor de texto na emissora, as equipes de 

reportagem tinham de ter bastante cuidado quanto às imagens que faziam, só filmando o 

extremamente essencial, já que, se não racionalizados, os  rolos de filme logo acabariam. Ivanildo 

Sampaio (2006), jornalista que esteve na chefia de redação34 da Globo Nordeste de 1976  a 1982, 

nos dá uma idéia de como funcionava: “A TV Globo, rapaz, era um negócio muito precário. Todo 

mês eu ia, no meu carro, pedir filme emprestado à TV Universitária.(...) ...o (...) jornalismo (...) 

deixava o orçamento entregue a outros departamentos. Então, o orçamento não dava para chegar 

no meio do mês, até porque foram criando novos telejornais, e era a mesma cota de filme” 

(COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 187). Sampaio (2007) lembra que, certa vez, comprou 100 latas 

de filmes Kodak e enviou a conta para a Central Globo de Jornalismo, o que deu a “maior 

confusão”, em função da falta de autonomia da Globo Nordeste em relação, neste caso, à feitura 

do seu próprio orçamento. 

                                                 
33  Esteve novamente na Globo Nordeste na primeira metade dos anos 90. 
34

 Foi também editor de telejornais. 
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Os equipamentos técnicos, conforme consta no livro de memórias de Paulo Cesar 

Ferreira, eram improvisados ou “xêxados” da matriz ou, ainda, de “segunda mão”, pois iam para 

o Recife, depois de usados pela matriz. A Globo, segundo ele, 

funcionava aos trancos e barrancos com equipamento improvisado: fios, microfones e até 
microondas chegaram a ser surrupiados da Globo-Rio por técnicos e engenheiros em 
desespero. Não fossem pequenos furtos, quer dizer, empréstimos forçados, os sinais da TV 
de Recife teriam se perdido pelo caminho. 
Era uma guerra. (...) A Globo ainda dava os primeiros tropeços no Nordeste, enquanto se 
consolidava no Sul, espalhava-se pelo Centro-Oeste e ocupava todas as lacunas no Sudeste 
(...).Conversei com os diretores, ouvi desabafos, sugestões e até rasgos de heroísmo – era 
preciso ser herói, de carne e osso, para manipular o telecine, por exemplo. Comprado da TV 
Rio a preço de banana, o projetor era assombrado por vários fantasmas de aparições 
simultâneas. Ver televisão virava um jogo de adivinhação de borrões quase intraduzíveis 
(FERREIRA, 1998, p. 196).  
 

A TK 60, da RCA, foi a primeira câmera de estúdio da Globo Nordeste. Era usada 

também para as transmissões de jogos de futebol. A primeira câmera de jornalismo da emissora 

foi a americana Bell Howell. Funcionava a corda, com filme 16mm e em preto e branco. Pesava 

apenas 1k e não tinha som. Possuía três lentes: uma grande angular com foco fixo, uma normal e 

uma teleobjetiva de 75mm. 

 Depois veio a inglesa Auricon, a primeira câmera sonora da emissora. Pesava 12k e 

operava com filme ótico e magnético de 16mm. Era presa ao ombro do cinegrafista por um 

suporte de metal, apelidado de “cangalha”. Funcionava com uma bateria de 110v, que pesava 3k. 

Possuía um equipamento de som ligado a ela por um cabo que recebia o apelido de “cordão 

umbilical”. Tal equipamento fazia com que esta câmera precisasse de duas pessoas para operá-la, 

ou seja, um cinegrafista e um assistente de cinegrafista. A equipe perdia em mobilidade, pois, 

além de ser um equipamento pesado, exigia sincronia nos passos dos dois operadores. A Auricom 

tinha também como novidade, o zoom, recurso que permite, mesmo de longe, a aproximação da 

imagem. A Auricon teve o início do seu uso retardado em função desse equipamento ter 

queimado, pois, por engano, carregaram as baterias na voltagem errada. 

 Em 1975, chegou a CP-16, que substituiu a Auricon. Ela usava filmes preto e branco e 

colorido. Era mais compacta e tinha um sistema sonoro acoplado, dando maior mobilidade ao 

cinegrafista. Possuía dois canais de áudio e uma bateria de 150g. Pesava 7k. 

 Depois veio a Canon. Era elétrica, com bateria de 12v. Vinha com diafragma e lente em 

zoom no sistema eletrônico e manual. O carregamento do filme era automático. Pesava 1,5k. Não 

tinha som. Assim como a Bell Howell, era conhecida como “mudinha”. Nesse mesmo período, 
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chegou a Arriflex, uma câmera profissional de cinema. Tinha alta precisão, mas era de difícil 

manuseio. Só era usada em matérias especiais (ROCHA, 2002). 

 Já na matriz, a Auricom foi substituída pelas CPs, no início dos anos 70 (MEMÓRIA 

GLOBO, 2004). E, “em 1976, foi inaugurado (...) o Eletronic News Gathering (ENG): pequenas 

unidades portáteis – dotadas de câmeras leves e sensíveis, transmissores de microondas, 

videoteipes e sistemas de edição – que permitiam o envio de imagens e sons diretamente do local 

do acontecimento ...” (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 90). 

Os equipamentos eletrônicos substituíam as tradicionais câmeras de 16mm do cinema, com 
vantagens econômicas e operacionais. (...) Por causa do ENG, o formato narrativo do 
telejornalismo norte-americano, apoiado na performance de vídeo dos repórteres, tornou-se 
o padrão dominante no país. Até então, o repórter pouco aparecia, uma vez que era 
necessário economizar película. Depois que a nova tecnologia foi implantada, o repórter 
passou a não só ir ao local dos acontecimentos e apurar as informações, mas também a fazer 
o texto e ele mesmo apresentar (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 91).   
 

Na Globo Nordeste, as Unidades Portáteis de Jornalismo (UPJs) só foram possíveis em 

1979, quando o jornalismo da emissora passou a usar o videoteipe. Foi quando chegou a câmera 

portátil em cores, no formato U-matic. Era uma BVP-200, com um equipamento de VT BVU-

100, da Sony. Esta câmera trazia de volta o chamado “cordão umbilical”, um cabo que a ligava, 

desta vez, ao VT. Além do repórter e do cinegrafista, agora existiam o operador de VT e o 

iluminador. Antes, levava-se até duas horas para revelar e montar o filme. Com o VT, era só 

editar e exibir. Ainda vieram a BVP-110 - mais compacta, mais leve e com melhor imagem – e a 

BVP-3, que permitia captar, com melhor qualidade, as três cores básicas – vermelho, azul e verde 

– gerando uma imagem mais nítida. Tinha, também, como recurso o de gravar em ambientes de 

pouca luz (ROCHA, 2002).  

 

1.4. Jornalismo 

 Em  janeiro de 1976, o jornalista Roberto Menezes assumiu o Departamento de 

Jornalismo da Globo Nordeste, em substituição a Edson Rubi. As desavenças entre Rubi e Paulo 

Cesar Ferreira, diretor regional, tornavam difíceis as condições de trabalho para o jornalista.  

 Além disso, a  presença de Menezes visava montar/preparar a equipe para as entradas nos 

telejornais nacionais que, a partir dali, por decisão da rede, precisariam, em todo o país, ficar 

melhores, próximos aos padrões da matriz. Menezes traria a “visão nacional” necessária àquela 

etapa do processo de integração nacional conduzido pela Rede Globo, processo no qual o 
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jornalismo era um de seus pilares, através, principalmente, do Jornal Nacional.  Ou seja, a 

presença de Menezes não fazia parte de uma estratégia voltada para Globo Nordeste, e sim para a 

matriz. 

 O pernambucano Roberto Menezes havia iniciado a carreira em 1968, no Jornal do 

Commercio, do qual foi repórter regional numa época em que Ivanildo Sampaio respondia por 

esta editoria. Em seguida, Menezes foi para a sucursal do Jornal do Brasil no Recife, onde ficou 

até 1973, quando, junto com toda a redação, foi demitido por pressão de usineiros (MENEZES, 

2007). Deixou Recife e passou pelos jornais O Globo e Tribuna da Bahia e também pela TV 

Cultura de São Paulo, onde trabalhou com Vladimir Herzog. Em 1974, foi para a TV Globo do 

Rio de Janeiro. Lá passou a dirigir equipes de reportagens para o Plantão Globo. Logo foi parar 

na equipe de roteiristas do Globo Repórter, sua grande escola, já que cinema era uma de suas 

paixões. Quando foi convidado para assumir a direção de jornalismo da Globo Nordeste, passou  

a ser um dos editores do Jornal Nacional, de forma a adquirir conhecimento sobre o formato de 

jornalismo que devia ser aplicado no Recife. Seriam as primeiras entradas com repórteres 

aparecendo no vídeo, já que, antes, apareciam apenas as imagens e/ou os entrevistados. “segundo 

[Roberto] Cavalcanti35, trabalhavam na equipe externa de reportagem o cinegrafista e o 

iluminador, em que o cinegrafista era obrigado (...) a entregar o microfone ao entrevistado. Não 

existia a figura do repórter. O repórter, por exemplo, é quem encaminhava as perguntas, claro que 

havia um respaldo da redação, na elaboração e produção da pauta e no roteiro de perguntas” 

(LINS, p. 7, 2003). Era um período em que o poder editorial era concentrado nas mãos dos 

editores, afirma Ivanildo Sampaio (2007), já que não existiam o texto e as “passagens” do 

repórter. A elite profissional do telejornalismo, nessa época, se encontrava nas editorias.  

 Pouco antes da chegada de Roberto Menezes, foi admitido na Globo Nordeste, para fazer 

comentários esportivos, o jornalista Francisco José, que cobrira a Copa do Mundo de 1970, no 

México, para o Sistema Jornal do Commercio e, lá, conhecera Armando Nogueira, diretor da 

Central Globo de Jornalismo. Em entrevista ao Projeto Memória Viva da Imprensa de 

Pernambuco, Chico José disse que recebeu o convite do diretor de programação Wilson 

Emannoel que, até então, não o conhecia: “Ele disse: ‘(...) Armando [Nogueira] (...) quer que seja 

você o repórter, porque agora nós vamos ter carro de externa para fazer as transmissões 

                                                 
35

 O jornalista foi um dos primeiros a integrar a equipe da Globo Nordeste, inicialmente como cinegrafista. Hoje é subchefe de reportagem.  
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esportivas daqui e vai começar um programa chamado Globo Esporte36. Você vai ser o 

apresentador do Globo Esporte local’. Eu disse: ‘Mas eu nunca fiquei na frente de uma câmera de 

televisão’. Ele respondeu: ‘Vai ficar hoje’”. (COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 218). 

 Pelo primeiro dia de trabalho de Francisco José, dá para se ter uma idéia de como eram as 

coisas na TV Globo Nordeste: 

Wilson falou: “Você vai narrar um jogo37”. Eu disse: “Mas eu não sou narrador”. (...) O 
técnico disse: “Fique olhando para o monitor”. Perguntei a ele: “O que é um monitor?” (...) 
e eu ficava pensando... se tiver um gol, eu não sei gritar um gol. (...) - graças a Deus -  o 
jogo terminou 0x0. (...) 
“Vai para o estúdio agora, que você vai chamar os gols”. 
(...) Como é que eu vou chamar esse gol??? Foi quando entrou Jóbson (...) com uns papéis 
na mão. Ele falou: “Olha, está tudo aqui. (...) Só sei que, quando eu chamei o gol de Porto 
Alegre, entrou Belo Horizonte. Aí, falei o de Belo Horizonte, e entrou o do Rio. Enfim, 
nenhum gol que eu chamei deu certo. Jóbson dizia que era normal. Naquele tempo não 
tinha teleprompter ... (COSTA E OLIVEIRA, 2006, p. 218). 
  

 Francisco José, já sob o comando de Roberto Menezes, acabou sendo o primeiro repórter 

do Nordeste a aparecer em rede nacional e, durante mais de 10 anos, no Jornal Nacional, 

praticamente o único, já que só oito repórteres entravam  no JN, os chamados “repórteres de 

rede” (JOSÉ, 2007). Sua primeira aparição para todo Brasil foi por acaso, já que não havia 

chegado a hora ainda, mas, pela importância da matéria, mesmo fora dos padrões globais, foi ao 

ar. Para Roberto Menezes (2007), pelo talento e a disciplina que possuía, ia acabar sendo Chico 

José mesmo o repórter de rede. Em entrevista ao Diário de Pernambuco, Chico José comentou 

sobre sua primeira aparição no JN: 

Eu ia pro estádio cobrir um treino do Náutico quando vi uma fumaceira danada. Daqui de 
cima do morro onde fica a Globo, dá pra ver Recife e Olinda inteirinhas, então vi aquela 
coluna de fumaça negra, incrível, lá pelo centro da cidade. (...) Então, a gente foi pra lá. Era 
(...) um incêndio num posto de gasolina e tinha um caminhão-tanque dentro do posto. Bem, 
essa matéria ficou muito forte porque mostrava o incêndio por dentro. Afinal, como 
chegamos primeiro do que os Bombeiros, entramos lá dentro. Eu saí puxando o cinegrafista 
pelo fio e, quando o Bombeiro chegou para cortar a mangueira do caminhão, eu perguntei 
pra ele "isso aqui vai explodir, tenente?". E ele respondeu, sem deixar de correr: "Vamos 
embora, vamos embora..." Isso entrou no Jornal Nacional e foi a primeira vez que o pessoal 
do Rio me viu.(...) Era completamente fora dos padrões da emissora. O repórter com a 
camisa quadriculada, quando só podia entrar no ar de paletó e gravata, e os meus cabelos 
eram bem grandes. No outro dia, a Alice Maria, que era diretora executiva, me chamou no 
Rio com o objetivo de me dar roupas mais adequadas, cortar o cabelo e ter uma aula com 
uma professora de dicção, uma fonoaudióloga excelente. Eles queriam tirar meu sotaque de 
pernambucano.(...) Hoje, eles não implicam mais com sotaque, mas como na época eu era o 

                                                 
36

 O Globo Esporte entrou no ar em 1978. Antes, havia um pequeno noticiário esportivo com dois minutos de duração, que entrava no ar depois 
do Jornal Nacional local. Era apresentado pelo funcionário do Departamento de Programação, Jota Raposo (ROCHA, 2002). 

37
 São Paulo X Santa Cruz, no estádio do Morumbi. O jogo foi transmitido para Recife, onde Francisco José estava, vendo pelo monitor. 
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primeiro repórter fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília, eles ficaram de marcação comigo 
(FRANÇA, 03.05.1998). 

 A Fonoaudióloga  Glória Beutenmuller visitava as redações da Globo de São Paulo e de 

Brasília quinzenalmente. A da Globo Minas, uma vez por mês. Já a redação da Globo Nordeste 

recebia a visita desta profissional apenas a cada 60 dias. Sua tarefa, como ela mesma diz, era 

“amenizar sotaques, mas sem deixar de levar em conta as peculiaridades de cada região” 

(MEMÓRIA GLOBO, 2004). Francisco José conta uma das lições que tomou: “(...) Ela passava 

horas dizendo na minha frente "Ôlinda", e eu repetia "Ólinda" (risos). (...) No final, o próprio 

Armando admitiu que eu tinha vencido uma barreira e disse que já tava achando bonito meu 

modo de falar” (FRANÇA, 03.05.1998). 

 Roberto Menezes tinha clareza de que, para pôr em prática seus planos, precisaria 

melhorar a política salarial da empresa, no tocante aos jornalistas, embora a Globo Nordeste já 

pagasse melhores vencimentos que os meios de comunicação da cidade. Ficava, porém, atrás das 

sucursais dos grandes veículos impressos do país, instaladas no Recife. Trabalhar nelas 

significava estar na “elite” da profissão no Nordeste. Menezes precisou negociar com Paulo 

Cesar Ferreira, diretor regional, que se opunha, dizendo que tal proposta iria “inflacionar” o 

mercado local (MENEZES, 2007). 

 O próprio Francisco José, que, antes de chegar à Globo, estava afastado do jornalismo, 

trabalhando no setor de Marketing do Banorte, aceitou o convite para retornar à profissão por 

razões pouco financeiras: “Nélson da Mata disse: ‘(...) Quanto você vai ganhar lá na Globo?’ Eu 

disse algo como três mil reais. ‘Olha, você ganha sete. Nós vamos aumentar para dez mil reais’. 

Mas aí eu disse que não ia por dinheiro: ‘Eu vou porque é minha chance de voltar a fazer 

jornalismo...’” (COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 218). 

 Aos poucos, aproveitando alguns que já estavam e contratando outros, Roberto Menezes 

foi montando sua equipe. O jornalista Ivanildo Sampaio, que fora seu chefe na editoria regional 

do JC, em entrevista ao Projeto Memória Viva da Imprensa de Pernambuco, contou como 

assumira a chefia de redação da Globo Nordeste: “...um belo dia, Roberto Menezes (...) liga para 

mim e me oferece 9 milhões de cruzeiros por mês (...). Eu ganhava 1,5 no DP. (...)...topei 

imediatamente, mas disse que precisava de uma pessoa para ficar comigo, que eu não podia 

trabalhar sozinho. (...) Aí, eu chego lá, tinha dois repórteres. Tive que trazer mais gente” 

(COSTA E OLIVEIRA, 2006, p. 187). Uma das pessoas levadas por Ivanildo Sampaio foi a 
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jornalista Vera Ferraz, que assumiu a subchefia de reportagem. Além de trabalhar na TV Globo 

Nordeste, Ferraz era professora do curso de Comunicação Social da Universidade Católica de 

Pernambuco (Unicap), à época, única instituição que formava jornalistas no estado. Em razão 

disso, a redação da Globo Nordeste passou a ter, sempre à convite da professora Vera, vários 

jornalistas diplomados, o que, em geral, não era tão comum nas redações. Um deles foi o 

jornalista Paulo Cunha, convidado a substituir uma editora de texto em férias. Paulo Cunha 

(2007), que acabou ficando na Globo Nordeste, acha que aquela redação montada por Menezes 

era “diferenciada”. Cunha atribui sua permanência na emissora a Roberto, que pôs também, na 

redação, jornalistas – entre os quais o próprio Cunha - que faziam cinema super - 838. Tal opinião 

sobre a qualidade da equipe de Menezes é compartilhada também por Ricardo Carvalho (2007) 

que, a  convite de Roberto, assumiu a chefia de reportagem em 1981. Entre outros, passaram pela 

redação da Globo Nordeste, a convite de Roberto Menezes, de 1976 a 1983,  Geneton Moraes 

Neto, Roberto Borges, Helena Beltrão e Amin Stepple. 

 Junto com sua equipe, Roberto Menezes (2007) organizou um debate com o Governador 

Moura Cavalcanti, pessoa muito ligada ao regime autoritário vigente e de quem Paulo Cesar 

Ferreira era muito próximo. O programa foi ao ar às 22h30 de um domingo. Entre os 

entrevistadores, jornalistas de vários perfis e tendências, alguns de esquerda, inclusive da Globo e 

de outros veículos. Como era ao vivo, não tinha como a censura agir, independentemente da 

pergunta que fosse feita.  

 Em 1977, Roberto Menezes e sua equipe produziram – em linguagem cinematográfica - e 

levaram ao ar quatro edições de um Globo Repórter local que ele criou. As temáticas, sempre 

profundas – como era característica deste programa em sua primeira fase – envolviam questões 

de interesse local. O jornalista Roberto Cavalcanti (2007), que trabalhou como cinegrafista nesta 

empreitada, lembra uma edição que tratou do êxodo do sertão para o litoral – Recife Ponto Final. 

O Globo Repórter local existia em São Paulo e Menezes fora da equipe. Tanto no caso do debate 

com o governador como no caso do Globo Repórter local, Menezes precisou negociar bastante 

com a matriz, para conseguir espaço na grade de programação.  

 Em 1978, a redação da Globo Nordeste foi transferida para o Morro do Peludo. Os 

transtornos causados pela distância entre a redação e os estúdios já não existiriam mais, embora 

as novas instalações da redação ainda fossem precárias. 
                                                 
38

 O ciclo superoitista do Recife durou do início da década de 70 até o ano de 1983, quando o cineasta Paulo Caldas realizou Morte no 
Capibaribe, considerada a última produção em Super – 8 da cidade (BARROS,  07.07.1997). 
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 Aos poucos, a matriz, com equipamentos dela própria, obviamente, passa a aproveitar 

equipes da Globo Nordeste em grandes coberturas, como copas do mundo39 e olimpíadas40, 

sempre com a presença do repórter Francisco José. Uma dessas foi o seqüestro, em 1980, de 12 

embaixadores - entre eles, o do Brasil - por guerrilheiros de esquerda do M-19, na embaixada da 

Republica Dominicana na Colômbia, em Bogotá. Chico José e o cinegrafista Eduardo Riecken 

passaram 50 dias no local41. A dupla esteve presente também na Guerra das Malvinas, em 1982. 

A temática da seca do Nordeste, de 1978 a 1983, se fez presente muito nas matérias feitas pelos 

dois. 

 Em 1979, a Globo Nordeste levou ao ar as primeiras imagens de Miguel Arraes em solo 

pernambucano, após sua chegada do exílio de 14 anos, na Argélia. Ainda ao final dos anos 70, o 

DRH nacional da Rede Globo chegou a montar, durante três meses, uma turma de trainee com 

estudantes de jornalismo de vários estados do Nordeste (FRADIQUE, 2006), Nos anos seguintes, 

no entanto, a experiência não se repetiu.  

 Embora para servir a matriz, Roberto Menezes acabou sendo uma figura importante no 

desenvolvimento do jornalismo da Globo Nordeste, não só pela equipe que montou, como 

também por causa do seu perfil “experimentador”, que, no jornalismo local, aflorava em escala 

razoável, ficando o padrão Globo mais presente nas entradas na rede. Muitos dos profissionais 

que Menezes contratou tinham perfis próximos ao seu. Essa contradição, presente no trabalho 

feito por Roberto Menezes – entre o experimentalismo e o padrão Globo - foi  fundamental na 

construção de uma identidade para o jornalismo da Globo Nordeste. Como a prioridade da matriz 

era o jornalismo da rede, Menezes trabalhava com relativa liberdade em relação à linguagem 

local, embora continuasse a ter os problemas de sempre, ou seja, a falta de equipamentos 

adequados, bem como as tentativas de interferência da direção regional no jornalismo.  

 Leopoldo Collor, por exemplo, tinha sempre a preocupação em agradar o governador 

Marco Maciel42, do PDS43 (JOSÉ, 2007). No começo dos anos 80, o jornalista pernambucano, 

Eurico Andrade, que trabalhava na TV Globo de São Paulo, quase assumiu a vaga de Roberto 

Menezes. Este, apesar de estar fazendo um bom trabalho, manifestava interesse em deixar o cargo 

por não ser uma pessoa afeita à gestão dos trâmites burocráticos que o cargo exigia, bem como à 

                                                 
39

 Argentina, 1978; Espanha, 1982; México, 1986; e Itália, 1990. 
40

 Los Angeles, 1984; e Seul, 1988. 
41

 Ao final, houve acordo e um avião levou seqüestradores e seqüestrados para Cuba e retornou apenas com os embaixadores. 
42

 Governou Pernambuco de 1979 a 1982, quando renunciou para disputar o senado. 
43

 Com a reforma partidária de 1980, a Arena passou a denominar-se Partido Democrático Social (PDS).  
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mediação dos conflitos internos normais a qualquer redação, especialmente naquela conjuntura 

de ditadura. O projeto pessoal de Menezes era de se dedicar apenas às reportagens e produções. 

Eurico Andrade, jornalista de esquerda, premiado e respeitado, havia sido chefe de reportagem do 

jornal Última Hora, no Recife e, em 1968, conforme já exposto, vencera o Prêmio Esso de 

Reportagem, com Eles Estão com Fome. Era próximo ao senador Marcos Freire, do PMDB44,  

que se candidataria ao governo do estado, nas eleições de 1982, contra o vice-governador de 

Marco Maciel,  o advogado Roberto Magalhães. Eurico fora editor nas revistas Realidade e Veja 

e, na Globo, havia sido chefe de reportagem em São Paulo e era, naquele momento, diretor do 

Centro de Produção de Notícias, no Rio de Janeiro (UNIDADE, 2005).  

 Leopoldo Collor de Mello tentou – e conseguiu – junto à matriz, impedir que Andrade 

assumisse o cargo (BARRETO, 2007). Apesar do renome profissional de que o jornalista gozava, 

Collor – com ligações familiares fortes com a ditadura – não quis correr o risco de deixar um 

reconhecido opositor do sistema no comando do jornalismo da emissora, sobretudo tendo 

Andrade muita proximidade com um dos candidatos que se opunha ao regime autoritário e que 

era franco favorito naquele pleito eleitoral. Barreto (2007) diz que, embora fosse o governador  

uma das poucas pessoas em Pernambuco que tinham acesso a pessoa de Roberto Marinho, não há 

nenhuma evidência da participação de Marco Maciel no impedimento de Andrade. Já Carvalho 

(2007) diz que o veto foi do governador que, na eleição que se avizinhava, disputaria o senado. 

Sobre Marco Maciel, a jornalista Vera Ferraz, em entrevista ao Projeto Memória Viva da 

Imprensa de Pernambuco, quando perguntada sobre a convivência com os governadores, em sua 

época de Globo Nordeste, falou: “Com Marco Maciel foi uma convivência rápida porque na 

época eu era chefe de reportagem. O que se dizia dele é que, se ele não conseguia uma matéria, ia 

lá por cima e terminava conseguindo. Conversei com ele sobre isso e ele se justificou” (COSTA e 

OLIVEIRA, 2006, p. 272). 

 Embora por outra razão, Francisco José (2007) também se opôs à presença de Eurico 

Andrade na direção do jornalismo da Globo Nordeste. Para ele, a proximidade de Andrade com 

um dos candidatos tiraria a independência da equipe na cobertura do pleito. 

 Roberto Menezes manteve-se no cargo, e Eurico, um tempo depois, pediu demissão da 

Globo, indo em seguida para o comando da equipe de comunicação da campanha de Marcos 

Freire para o governo de Pernambuco.  

                                                 
44

 Com a reforma partidária de 1980, o MDB passou a denominar-se Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). 
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 Cada vez mais, Menezes, considerado pela Globo um exímio profissional, era requisitado 

pela Central Globo de Jornalismo ou pela equipe do Globo Repórter, para, entre outras coisas, 

“fechar” “retrospectivas do ano”. Carvalho (2007) conta que, quando da morte de John Lennon, o 

Globo Repórter sobre o ex-Beatle teve sua edição feita por Menezes praticamente ao mesmo 

tempo em que ia ao ar, dada a inesperabilidade do fato. Todos os depoimentos colhidos sobre ele, 

para esta dissertação, apontaram-no como alguém que pensava e editava como muita 

competência e rapidez. 

 Todo este know-how fazia que Roberto Menezes passasse meses fora do Recife. Ou seja, 

no dia-a-dia, o jornalismo da Globo Nordeste, desde o final dos anos 70,  não vinha sendo 

comandado em sua totalidade por Roberto. Tal competência vinha cabendo também, 

informalmente, ao chefe de reportagem,  Luciano Fraticelli45, e, depois, a partir de 1981, a seu 

substituto na função, Ricardo Carvalho46. 

 Em 1982, ano da eleição, houve a demissão do chefe de redação, Ivanildo Sampaio. 

Sampaio (2007) acredita que Roberto Menezes o demitiu a pedido de Eurico Andrade, para que, 

na cobertura da eleição, a Globo Nordeste pudesse ter, no comando da equipe, alguém mais 

próximo a Marcos Freire, no caso, o chefe de reportagem, Ricardo Carvalho, recém-chegado à 

emissora. Sobre o caso, falando ao Projeto Memória Viva da Imprensa de Pernambuco, disse 

Ivanildo Sampaio: 

Ricardo tinha sido colocado por Eurico Andrade quando eu estava de férias. Eurico era o 
terceiro homem do jornalismo no Rio de Janeiro e estava vindo fazer a campanha de 
Marcos Freire (...) Eu era editor de telejornais e tudo tinha que passar pela minha mão. Mas 
não passava. Três ou quatro matérias contra Roberto Magalhães acabaram indo ao ar sem 
que eu visse. Aí me deram férias. Quando eu estou voltando para assumir, Roberto Menezes 
(...) liga para mim.  Eu disse: “Estou demitido, é?”  Ele: “Não precisa nem vir aqui”. (...) 
Tudo bem, fazer o quê? Eu já estava na Secretaria da Fazenda, com Everardo Maciel. 
Trabalhava só à noite na TV. (...) tive um baque no salário (COSTA E OLIVEIRA, 2006, p. 
187).  
 

 Segundo Ricardo Carvalho (2007), Sampaio, na condição de editor, priorizava as notícias 

oficiais, dadas pelos órgãos de governo e, com a reabertura corrente, Roberto Menezes tentava 

emplacar uma outra lógica, cobrindo atividades populares e também atos de governo, quando 

esses tivessem relevância jornalística. Daí a sua demissão. Embora a Rede Globo mantivesse a 

pauta oficial, no noticiário local, como já dito, existia uma relativa liberdade editorial. Para 

                                                 
45

 Esteve na Globo Nordeste de 1975 a 1981. 
46

 Esteve na Globo Nordeste de 1981 a 1984. 
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Sampaio (2007), a demissão foi política. Em sua opinião, o jornalismo da emissora não deveria 

ter proximidade com nenhum dos candidatos. 

 O encontro de Eurico Andrade e Ivanildo Sampaio só aconteceria pouco antes do debate 

entre os candidatos promovido pela própria Globo Nordeste, quando foram discutir as regras; 

Sampaio estava na assessoria de Roberto Magalhães, e Andrade, claro, na de Marcos Freire. 

 

1.5. Programação local 

 O Departamento de Programação da Globo Nordeste era o responsável pelas produções 

locais. A Central Globo de Produção, como ocorre até hoje, ao contrário das demais centrais 

globais, não tinha um departamento correspondente nas filiais. Isso não ocorre à toa. Como já 

afirmado, a centralização da produção é, por si só, a concepção produtiva da Globo. A 

programação local se limitava às produções do Departamento de Jornalismo. Toda a tradição da 

televisão pernambucana, que nos anos 60 chegara a produzir teledramaturgia, não cabia no 

projeto empresarial da Rede Globo, conforme depoimento de Walter Clark à revista Banas, em 

13 de maio de 1974: “A TV vive de um universo quantitativo; essa idéia e a de integração 

nacional acabaram com a imagem de programas específicos para cada região (...) O maior mal da 

televisão brasileira sempre foi a falta de unidade no comando das empresas (...) A Globo tratou 

de formular uma programação que induz a esse universo global” (KEHL, 1980, p. 13). Para Paulo 

Cesar Ferreira (1998, p. 196), “....a filial pernambucana tinha o papel de coadjuvante nessa trama 

de sucesso. As protagonistas ficavam no Rio de Janeiro, em São Paulo e no interior paulista, 

roubando a cena, centralizando a produção e garantindo o faturamento”. 

 No entanto - especialmente em Pernambuco, estado conhecido por ter uma população 

ligada às “coisas da terra” - isso prejudicava o desenvolvimento da Globo Nordeste. As outras 

duas emissoras comerciais de TV da cidade tinham identificação cultural com Pernambuco e 

pertenciam a grupos que abrangiam ainda rádios e jornais – Sistema Jornal do Commercio e 

Diários Associados - o que dificultava os planos da Globo, conforme afirma Paulo Jardel: 

“Inicialmente, a Globo foi tida como uma TV estrangeira entre nordestinos e nosso trabalho foi 

tirar essa idéia da cabeça das pessoas. A Globo era uma televisão brasileira que vinha 

impulsionar os vários setores da economia local” (SANTANA, 2007, p. 268).  

 A grade de programação era fechada. Pôr alguma produção local além dos telejornais era 

muito difícil. Sobre a programação, no seu livro de memórias, Paulo Cesar Ferreira disse: “Não 
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posaria de rainha da Inglaterra. Pelo contrário, governaria e mandaria ali (...). Mas tudo conforme 

o figurino ditado pelo Q.G. carioca. Na programação, por exemplo, não ousava mexer. Era 

nacional e cabia a nós preencher as lacunas comerciais locais” (FERREIRA, 1998, p. 201). 

 A saída foi promover eventos com o intuito de aproximar a Globo Nordeste da 

comunidade e transmiti-los nas “janelas” negociadas da programação. Era o possível dentro da 

Globo. Produzir um programa local, teledramaturgia pernambucana, nem pensar. O diretor de 

programação, Wilson Emannoel, empenhou-se em promover  eventos, digo, programação local. 

Para Nicéas (2006), Phaelante (2007) e Aldo Paes Barreto (2007), Wilson fora conquistado pelo 

universo cultural pernambucano. Segundo Nicéas (2006), ele era muito habilidoso nas 

negociações com a Central Globo de Programação, de forma a conseguir pequenos espaços na 

rígida grade de programação da rede. O Vamos Abraçar o Sol  - evento musical de massa que 

ocorria de madrugada, na praia de Boa Viagem, sempre no início de cada verão  – foi transmitido 

ao vivo. Aliás,  segundo Nicéas (2006) e Alexandrino Rocha (2007), o nome do evento foi uma 

sugestão de Wilson Emannoel. O sucesso era tanto, que os moradores do bairro solicitavam 

providências às autoridades, por se sentirem afetados em suas privacidades. Durou até meados da 

década de 80. Tal proposta se enquadrava na estratégia adotada por Paulo Cesar Ferreira – a 

promoção de megaeventos. 

Para reforçar o caixa e investir na expansão da rede, precisava conquistar a confiança da 
elite de Recife. Era, como todas as elites, a dona do dinheiro, do prestígio – e da 
desconfiança. (...)  
A ordem era quebrar o gelo e o bairrismo recifenses. O caminho: programação local (...) A 
estratégia era valorizar (...) atrações locais. E nada melhor do que uma grande festa para 
coroar as novas intenções da Globo-Recife. No verão de 1974, a emissora patrocinou o 
mega-evento batizado de “Vamos abraçar o sol”. Num cenário belíssimo, a praia de Boa 
Viagem, desfilaram cantores e grupos de dança regionais dos mais variados estilos. (...) 
Assim conseguimos furar o bloqueio da programação-padrão importada do Rio de Janeiro, 
que, em geral, só deixava brecha para interferências nos telejornais locais. O 
superacontecimento, que mobilizou toda a cidade até o sol raiar, foi transmitido ao vivo 
logo após a novela das oito. 
O povo abraçou o sol, deu as mãos à emissora, e eu repeti a experiência meses depois em 
mais um festival com o padrão globo de qualidade. O Frevança foi outro sucesso de público 
e contou com o apoio dos comerciantes locais (FERREIRA, 1998, p. 202). 
  

 O Frevança era um festival musical que envolvia ritmos locais, como o frevo e o 

maracatu. Na edição de 1981, a música Maracatu Misterioso, composta por Marcelo Varella e 

Antônio José Madureira, e interpretada pelo, hoje bastante conhecido, multiartista Antônio 

Nóbrega, foi a vencedora. Para Phaelante (2007), ao contrário do Vamos Abraçar o Sol – que, 
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segundo ele, servia mais para evidenciar a própria Globo Nordeste - o Frevança foi muito 

importante na produção musical pernambucana. Durou até o final da década de 80. 

 A Globo Nordeste promoveu também a Olimpíada Universitária Global e o Salão de Arte 

Global (ROCHA, 2007). O Salão de Arte Global existia também em São Paulo, no Rio de 

Janeiro  em Salvador, Brasília e Belo Horizonte (CAPARELLI, 1982). Tratava-se de uma 

empresa pertencente à Globo, a Global, dona da Galeria Arte Global47, fundada em 1973, em São 

Paulo. Esta organizava salões itinerantes. O respeitado pintor pernambucano, Raul Córdula, 

afirma que foram realizadas três edições, tendo sido ele premiado no 2º Salão, com uma viagem à 

Europa48. Segundo Córdula, o evento consistia em um concurso para artistas com prêmios e 

exposição. Já o 3º Salão de Arte Global, por ele organizado, foi um festival de artesanato com 

exposição, feira, oficinas e seminário. 

Era importante nos sentirmos bem em Recife, por isso, promovíamos tantas festas e 
badalos. Queríamos mostrar ao povo que não éramos estrangeiros a ocupar uma cidade. Era 
apenas uma forma de integração. Assim como o I Salão de Arte Global, um concurso de 
pintura e escultura promovido com a intenção de descobrir novos talentos da região. Deu 
tão certo que atraiu não só artistas de Recife, como da Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Alagoas e Sergipe. Montez Magno conquistou o primeiro prêmio, e a TV Globo-Recife 
ganhou o povo. O II Salão de Arte Global foi ainda mais badalado que o primeiro e abrigou 
milhares de visitantes ao inaugurar a Casa da Cultura de Recife num prédio histórico. (...) 
Nossa missão era pôr a Globo no mapa e afastar um preconceito bastante difundido no 
Nordeste, de que a programação global alienava o povo e dizimava a cultura regional. (...) 
Restavam-nos janelas na programação, preenchidas com atrações locais: Vamos Abraçar o 
sol, Frevança, os salões de artes plásticas e a Olimpíada Universitária Global, que 
mobilizou centenas de estudantes de Pernambuco ao longo de três ofegantes edições. Ou, 
ainda, a distribuição anual do disputado Troféu Rede Globo, destinado aos destaques da 
política e da economia na cidade. 
Até as jangadas (...) entraram na correnteza global. As velas exibiam os nomes das (...)  
novelas da Globo e pareciam outdoors soltos ao sabor do vento. Os jangadeiros (...) 
completavam a renda mensal com um salário-mínimo fixo, pago pela Globo (...).  
Para chamar  atenção do público e ocupar espaços em jornais, eu fazia questão de oferecer a 
astros e estrelas da Globo agradáveis estadas em Recife, com tudo pago (...). Eles 
passeavam pela cidade sob os olhares curiosos dos fãs. (...) Desfilavam pela praia de Boa 
Viagem, jantavam no bem-servido restaurante Mourisco ou divertiam-se madrugada 
adentro na boate Negresco (FERREIRA, 1998, p. 207).  
 

Aldo Paes Barreto (2007) lembra ainda os Jogos Operários, organizado numa parceria 

com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), através do SESI. Segundo 

Barreto, tratava-se de um megaevento que envolvia todo o parque industrial pernambucano. O 

Estádio dos Aflitos ficava completamente lotado nas cerimônias de abertura. A Globo Nordeste 

                                                 
47

 A Galeria de Arte Global foi fechada em 1983 e suas obras foram doadas para  acervo da Fundação Roberto Marinho, criada em 1977. 
48 Em  correspondência eletrônica, 11.04.2007. 
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passou também, a partir de 1977, a patrocinar o espetáculo da Paixão de Cristo, na cidade-teatro 

de Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus, Agreste do estado que, a partir de 1978, passou a ter 

José Pimentel na interpretação de Jesus Cristo, acumulando esse trabalho com a função de 

diretor, exercida por ele desde 1969.  

Toda a programação local e/ou os eventos promovidos e/ou patrocinados pela Globo 

Nordeste – transmitidos ou não - eram anunciados através da coordenação de promoções, sob a 

responsabilidade de Renato Phaelante. Essa coordenação era ligada ao Departamento de 

Programação e anunciava também a programação nacional, já que, como esta não era em “tempo 

real” - as fitas eram enviadas de avião - era necessário produzir as chamadas na emissora 

recifense. Por causa disso, Renato Phaelante (2007) se transformou numa espécie de “voz oficial” 

da Globo Nordeste. Sobre as gravações dessas chamadas, Phaelante afirmou: “...eram feitas de 

forma precária porque os aparelhos de videoteipe eram sucatas, vindas do Rio de Janeiro e São 

Paulo”. (SANTANA, 2007, 371). 

A Rede Globo passou a ter toda a sua programação nacional vista em todo o país, em 

“tempo real”, a partir de 1975. A Rede Tupi, porém, já vinha com sua programação nacional em 

“tempo real” desde o ano anterior, 1974,  através da chamada “hora reduzida”, da Embratel. Na 

madrugada, toda a programação gravada era enviada via Embratel. Assim, enquanto a TV Globo 

Nordeste ainda punha no ar as novelas com dois dias de atraso em relação à matriz,  a TV Tupi 

do Recife, canal 6,  passava as da Rede Tupi em “tempo real”. 

 

1.6. Comercial 

Na área comercial, a Globo tentava “emplacar” uma relação profissional com os 

anunciantes e as agências. A idéia era reproduzir em Pernambuco o modelo mercadológico da 

matriz. Essa relação profissional na área comercial se dava por razões óbvias. Foi através desse 

modelo que a Globo se tornou líder nacional em faturamento e em audiência. Para os executivos 

da emissora de Roberto Marinho, bastaria repetir o modelo em Pernambuco, e pronto. Mas 

“esqueceram” de combinar isso com o mercado local, de forma que este resistiu à Globo. Mesmo 

assim, a chegada da Globo ao Recife, por si só, já provocou pequenos impactos na propaganda 

pernambucana. “A produção local dos comerciais para a televisão era muito precária e se 

constituíam de uma seqüência de slides que iam passando um após outro com um texto gravado. 

Quando a TV Globo chega, na década de 70, a produção publicitária local, ainda sem grandes 
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recursos, registra um pequeno avanço: utiliza efeitos de letras que entravam em movimento e 

superposição de títulos” (MORAIS, 2004, p. 227). 

 A Globo Nordeste assumiu a liderança na audiência ao final de 1974 (FERREIRA, 1998), 

o que era natural que ocorresse, por causa da programação em rede chancelada pelo Padrão 

Globo de Qualidade. Em 1972, a audiência nacional da TV Globo era de 38% (PERNAMBUCO 

IMAGINARIO, 1999). Paulo Cesar Ferreira conta como comemorou o tento da liderança: “Eu 

tinha bons motivos para comemorar e orquestrei uma nova festa. Dessa vez, um jantar de 

confraternização para 250 casais escolhidos a dedo entre amigos, clientes, autoridades e 

anunciantes cada vez mais receptivos, como as casas José Araújo (...) e a Loja Primavera, do meu 

amigo Cristóvão49” (FERREIRA, 1998, p. 203). 

 Embora na dianteira quanto à audiência, no faturamento, a filial pernambucana ainda 

deixava a desejar. A mídia pernambucana ainda se encontrava em um estágio no qual a televisão 

“abocanhava” uma fatia menor do bolo publicitário, perdendo para o jornal e o rádio. Os Diários 

Associados – donos, no Recife, do Diario de Pernambuco, da TV Tupi e das Rádios Clube e 

Tamandaré - tinham departamentos comerciais “agressivos” em seus veículos (NICÉAS, 2006). 

Alguns grandes anunciantes, na praça do Recife, eram exclusivos dos Associados. Em um 

mercado provinciano, ainda bastante amador, as razões pelas quais um anunciante optava por 

determinada emissora e/ou jornal eram as mais variadas e pouco científicas possíveis. Muitas 

vezes, era pelo simples fato de conhecer e prezar pela amizade do diretor comercial do órgão, ou 

então, pelas festas e eventos sociais realizados pelo veículo, só para dar dois exemplos.  

A TV Rádio Clube de Pernambuco reinava soberana, em primeiro lugar, na corrida pela 
audiência pernambucana. A Globo-Recife ocupava uma honrosa, nada lucrativa, segunda 
posição. No ranking do mercado publicitário, a emissora de Roberto Marinho sequer subia 
ao pódio. A verba destinada pelas empresas de Recife ao marketing concentrava-se mais 
nos jornais, o Diário de Pernambuco e o Jornal do Commercio, e nas rádios, a Tamandaré e 
a Rádio Clube de Pernambuco. 
Nessa corrida havia ainda o fantasma da TV Jornal do Commercio, já em decadência, mas 
que fora uma potência na região, com o slogan “Falando (...) para o mundo”. Aliás, uma das 
cenas que mais me emocionaram, ao chegar, foi a visita ao presidente dessa rede, Francisco 
Pessoa de Queiroz – homem de poder já em idade avançada e preso a uma cadeira de rodas 
– para levar o abraço da família Marinho. Seu império já começava a ruir, mas ele mantinha 
a aura dos poderosos (FERREIRA, 1998, p. 199). 
 

                                                 
49

 Por um mal-entendido entre a Globo e um bufê, este jantar não aconteceu. Todos às mesas, não havia comida. Paulo César Ferreira pediu 
desculpas aos presentes e disse que quem quisesse jantar em outro restaurante e, na segunda-feira, apresentar nota fiscal da refeição à Globo 
Nordeste, poderia fazê-lo. A Emissora pagaria a conta. Neste jantar, Paulo Cesar Ferreira conheceu Sílvia Pontual, que viria a ser, conforme já 
dito, grande promotora das festas globais no Recife. (FERREIRA, 1998).  
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 Foi quando a Globo começou a perceber a insuficiência das barreiras à entrada que ela 

tentava construir através da programação em rede e de uma relação mais profissional com as 

agências e com os anunciantes. Era necessária uma estratégia mais elaborada e específica para o 

mercado de Pernambuco. Havia uma certa resistência ao novo modelo mercadológico trazido 

pela “estrangeira”. A partir daí, a Globo Nordeste iniciou um movimento estratégico de 

aproximação com o mercado e a população locais, com vistas a uma melhor relação com as 

agências, com os anunciantes locais e com a comunidade em geral, para um melhor faturamento e 

também para que aqueles compreendessem e aceitassem o novo modelo de relacionamento que a 

emissora estabelecera. Isso, aos poucos, foi ocorrendo, ou seja, o mercado local foi se 

profissionalizando, e a Globo, melhorando o faturamento. Tal movimento se enquadra no período 

transitório a uma segunda fase da emissora. Dentro desse movimento estratégico, entre outras 

ações, está a contratação, por parte de Departamento Comercial,  do pernambucano  Cléo 

Nicéas50, filho de Amarílio Nicéas. Nicéas, o pai, era conhecido como grande homem de 

comunicação e excepcional vendedor. Sobre isso, declarou o seu filho: “Já havia descoberto a sua 

identidade com a comunicação ao vê-lo vendendo sabão em barra numa feira livre. Foi um 

sucesso essa venda” (SANTANA, 2007, p 210). Cléo Nicéas, a exemplo do pai, também era 

conhecido como um vendedor nato e como uma pessoa muito ligada às “coisas” de Pernambuco e 

do Nordeste, bem como sabia tirar proveito do sobrenome. Começou na emissora como contato 

publicitário51 e, em pouco tempo, mostrou bons resultados comerciais, razão pela qual, em 1974, 

foi promovido pelo diretor comercial, José Luiz Franchini, a gerente de vendas. A sua entrada na 

Globo Nordeste Nicéas atribui à comunidade mercadológica local. 

Tenho a impressão (...) de que fui indicado por pessoas de publicidade. Essas pessoas 
sabiam que a Globo liderava em audiência, mas não em faturamento. Entenderam, então, 
que a emissora precisava de uma linguagem comercial, adequada ao mercado local. A 
Globo precisava de alguém daqui e de quem o mercado gostasse, alguém capaz de traduzir 
o que ela pretendia comercialmente na praça (SANTANA, 2007, p. 211). 
 

 Cléo Nicéas, a exemplo de José Luiz Franchini, teve participação direta em todas as 

investidas da Globo Nordeste junto ao público local, já expostas neste trabalho. Nicéas gozava de 

excelente trânsito no mercado local, era, reconhecidamente, excepcional vendedor e se colocava 

como uma espécie de porta-voz do mercado local dentro da emissora, conforme este seu 

                                                 
50

 O pernambucano Cleomines Cysneiros Nicéas entrou na Globo Nordeste em 1973, como contato publicitário. Foi, de 1974 a 1977, gerente de 
vendas. De novembro de 1977 a abril de 1982, diretor comercial. De maio de 1982 a maio de 2000, diretor regional (NICÉAS, 2006).  

51
 Cléo Nicéas acha este termo inadequado. Ele prefere “vendedor”. 
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depoimento: “Sem que eu precisasse dizer, as pessoas percebiam que eu era representante delas 

na TV Globo. Percebiam que, quanto mais eu as tivesse do meu lado, maior seria minha força de 

representação dos seus interesses na emissora” (SANTANA, 2007, p. 212). 

 As novas ações estratégicas da Globo Nordeste, dentro do movimento de reformatação de 

sua atuação junto ao mercado local, logo causaram efeitos impactantes no setor publicitário 

pernambucano. Ao final da década de 70, os comerciais, que já vinham sendo feitos em filme 

16mm, passaram a ser produzidos em videoteipe (ROCHA, 2002). Como já dito, tudo aconteceu 

a partir de uma negociação entre Paulo Cesar Ferreira e Pedro Collor de Mello, superintendente 

do Sistema Gazeta de Alagoas: 

Chega de slides. Vamos usar o videoteipe nos comerciais. 
Os diretores concordam na hora, mas havia um detalhe: faltava o VT. (...) ...a solução  
estava na vizinha Maceió. A TV Gazeta estava recém-inaugurada (...)  
Pedro Collor (...) interessou-se pela proposta. Fechamos. Ele nos cedeu uma máquina de 
videoteipe nova em folha e  nos comprometemos a levar, para a estreante emissora de 
Maceió, toda a programação da Globo. 
Negócio fechado, assumimos o compromisso de produzir os comerciais em videoteipe. 
Não sem antes enfrentar a resistência dos anunciantes, avessos a custos altos. Mas 
vencemos. Os telespectadores agradeceram, e o faturamento começou a subir. Se não 
fosse no tapa, à revelia da Globo no Rio, nós não conseguiríamos nada ali em Recife 
(FERREIRA, 1998, p. 200). 
 

 Como não existia, no mercado pernambucano, produção de videoteipe, a Globo montou, 

sob a responsabilidade do funcionário Gilvan Marques (ROCHA,2002), uma coordenação de 

produção comercial  - a primeira produtora de videoteipe de Pernambuco, que contava ainda com 

mais três trabalhadores. As agências menores, que não tinham recursos para produzirem seus 

comerciais no eixo Rio/São Paulo, utilizavam a estrutura mínima que a Globo oferecia, conta 

Severino Queiroz52 (2007), empresário pioneiro do setor publicitário em Pernambuco.  

A instalação da Rede Globo em Recife representa um marco na profissionalização da 
publicidade. Um padrão de exigência mais qualificada e o contato maior com um material 
de qualidade superior vindo do Sul também influenciava a necessidade de produzir 
comerciais mais elaborados. (...) 
As agências modificaram a sua atuação em função dos novos tempos e passam a atuar 
diretamente no espaço publicitário retirando-se paulatinamente das produções televisivas. 
Encerrava-se a fase das agências produtoras de programas e dos arrendamentos de horário. 
Apesar dessa modernização, grande parte das publicidades era finalizada no Sul porque 
aqui não dispunha de bons estúdios de vídeo e cinema (MORAIS, 2004, p. 229). 
 

                                                 
52

 Passou 20 anos, primeiro como funcionário e, depois, como sócio, na Abaeté Propaganda, uma das principais agências pernambucanas da 
época, surgida nos anos 50. Em 1976, criou a Ampla Propaganda, hoje uma das principais empresas do setor em Pernambuco. 
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Os trabalhos na coordenação de produção comercial, por usarem os estúdios e os 

equipamentos do Departamento de Jornalismo, eram feitos em horários alternativos. O 

depoimento do publicitário Manoel Malta nos dá uma idéia de como funcionava: “Eu esperava 

que a emissora saísse do ar, às onze e meia da noite, para começar a gravar os comerciais das 

Lojas Verão. O editor era Gilvan Marques, que fazia milagres com aquelas máquinas velhas. Ele 

dizia que não era mesa de efeitos, mas de defeitos. Para fazê-la funcionar, ele batia na mesa, 

metia mão por debaixo, mexia até conseguir o que queria. Era uma luta” (SANTANA, 2007, p. 

354).  

Nicéas (2006) conta que a Globo enfrentou protestos por causa da política de preços, 

prazos de pagamento e tempo rígido dos comerciais estabelecidos pela emissora. Antes da Globo 

Nordeste, era comum as agências entregarem os comerciais com alguns segundos a mais do que o 

previsto em contrato, sem muitos problemas. A Globo rompeu com isso.  

Sobre os preços, nas palavras do diretor comercial Benedito Vasconcelos, a emissora já 

deixava claro qual seria sua política no release distribuído pela assessoria da empresa e publicado 

pelos dois principais jornais da cidade no dia seguinte à inauguração da Globo Nordeste:  “Num 

ponto permaneceremos rígidos. É quanto a tabela de preços. Não abrimos mão desta medida pois 

é a política de toda a Rede Globo de Televisão. Isto prestigia a agência de publicidade e valoriza 

a mercadoria que é vendida – no caso o próprio comercial na televisão” (JORNAL DO 

COMMERCIO E DIARIO DE PERNAMBUCO, 23.04.1972). Nesse mesmo pronunciamento, 

Vasconcelos já anunciava o fim dos slides, o que só veio a ocorrer anos depois. As razões de a 

Globo Nordeste não ter iniciado suas atividades já sem os slides podem ter sido tanto a 

resistência do mercado local como também a desestruturação técnica da própria emissora, 

embora, no pronunciamento do diretor comercial, este problema não existisse: 

Temos um padrão tanto artístico quanto comercial idêntico a todas as emissoras da rede. 
Nós não usamos slides (...). O slide é anti-televisão. Todos os comerciais da TV Globo são 
gravados em vídeo tape ou são filmes. Não existe a imagem parada. Todas elas são 
dinâmicas. (...) Tudo através de mesas de efeito ou trucagens. Com o mesmo material com 
que se gravaria o slide nós usamos vídeo tape moderno e altamente simplificado pela 
tecnologia (JORNAL DO COMMERCIO E DIARIO DE PERNAMBUCO, 23.04.1972).  
 

Com a programação em rede, o público pôde comparar os comerciais nacionais aos locais. 

Isso favoreceu a Globo Nordeste no seu tento de profissionalizar as relações com os anunciantes 

e as agências locais. Sobre isso, o publicitário Carol Fernandes, em palestra proferida no Espaço 

Cultural da Biblioteca Central da UFPE, no dia 1º de junho de 1993, disse: 
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A Rede Globo de Televisão quando ligou de Norte a Sul, o Brasil, e colocou, via Embratel, 
o comercial que era produzido em São Paulo mas que antes não era visto aqui, começou 
uma estória “isso é propaganda daqui” porque existia um comparativo. Você via uma 
propaganda do Banco do Brasil feita lá no Sul e quando você via uma propaganda 
produzida em Pernambuco, feita em Pernambuco, feita no Nordeste, o público consumidor 
dizia sempre: "lá vem propaganda daqui” (MORAIS, 2004, p. 228). 
 

 A Divisão de Projetos Especiais da Rede Globo passou a atuar em Pernambuco, o que foi 

uma grande novidade no setor publicitário local. Em razão da enchente que arrasou o Recife, 

deixando mortos, milhares de desabrigados e 80% da cidade alagada, a Rede Globo pôs imagens 

da capital pernambucana na campanha nacional de Defesa da Cidade. O Banorte, seguindo o 

exemplo de outras instituições financeiras, sugeriu, aos pernambucanos, otimismo e confiança: 

“Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz” (KEHL, 1980, p. 

KEHL). 

 Segundo Paulo Cesar Ferreira, uma visita de José Bonifácio Sobrinho, Boni, foi 

importante para o afinamento do intervalo comercial, embora ela, a visita, demonstre bem, a 

importância estratégica que a emissora do Recife tinha dentro da Rede Globo. 

Um momento importante na emissora de Recife, nessa época, foi a visita do Boni. O 
próprio Roberto Marinho só havia conhecido as instalações durante a inauguração da TV, e 
sua equipe monitorava tudo da sede carioca sem pôr os pés em Pernambuco. Mas consegui 
mobilizar o Boni a ponto de nos prestigiar com uma visita e com seu padrão Globo de 
qualidade. 
Eu deveria mostrar a realidade da filial pernambucana para o mestre do acabamento. Em 
apenas duas horas de visita, José Bonifácio deixaria uma herança preciosa em termos de 
pioneirismo: ele ensinou a afinar o intervalo comercial. Um golpe de mestre na 
concorrência, que consistia em regular os anúncios de acordo com a programação dos 
concorrentes. Solução adotada até hoje pela Globo para enfrentar adversários de peso como 
Sílvio Santos (FERREIRA, 1998, p. 206). 
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2. Transição 

 A segunda metade da década de 70 pode ser considerada a época de transição para uma 

segunda fase da Globo Nordeste. Dá-se com uma série de melhorias, enquanto ações estratégicas 

- comerciais, técnicas, políticas e culturais - da empresa que a fazem, inclusive, líder em 

faturamento.  

 Como já dito, as estratégias globais iniciais – programação nacional e profissionalização 

das relações comerciais – mostraram-se insuficientes. Era preciso ir além, interagir com a 

comunidade mercadológica local. Em dezembro de 1977, o diretor comercial, José Luiz 

Franchini, retornou à matriz, deixando a Globo Nordeste já líder em faturamento. Enquanto 

esteve no Recife, Franchini, como já exposto, teve entre seus comandados, como gerente de 

vendas, Cléo Nicéas. Franchini o indicou para o cargo de diretor comercial. Foram três anos, de 

1974 a 1977, comandando-o e observando-o. Nicéas foi o primeiro executivo, não importado da 

matriz, a compor o “núcleo duro” da emissora. Era a Globo ouvindo, enquanto ação estratégica, a 

comunidade mercadológica local e dialogando com o mito da pernambucanidade. Sobre o seu 

trabalho à frente do Departamento Comercial, Cléo Nicéas declarou: “Meu departamento foi o 

primeiro da rede no Brasil a ter um gerente de marketing. Minha visão de mercado era de 

incentivar empresas em dificuldades, cujos anúncios eu coloquei de graça no ar durante mais de 

um ano até que elas se recuperassem. (...) ... criei incentivos para empresas sem jamais privilegiar 

secretamente qualquer uma delas. Os acertos eram feitos por escrito” (SANTANA, 2007, p. 211). 

Neste depoimento de Nicéas, percebe-se o mito da pernambucanidade no sentimento de 

coletividade pernambucana – um pernambucano ajuda o outro - em relação aos anunciantes 

locais. Por outro lado, no depoimento, tal mito se dá - em relação ao histórico de sua influência 

nas administrações das empresas de mídia pernambucanas - parcialmente moderno, em outros 

padrões, às claras, por escrito, ao estilo da Globo. Começava a surgir uma conexão comercial 

fruto do cruzamento do mito da pernambucanidade - a partir de uma nova geração de executivos 

de mídia pernambucanos, incluindo aí os das agências - com o padrão globo. Os eventos 

realizados pela Globo Nordeste – como o Vamos Abraçar o Sol e o Fravança, entre outros – se 

enquadram nesse processo transitório e nessa visita à pernambucanidade, aliada à modernidade 

que a Globo começava a imprimir. 

As melhorias – enquanto ações estratégicas - foram ocorrendo nessa fase de transição. A 

presença de Roberto Menezes, a partir de 1976, na direção do jornalismo, é um exemplo disso, 
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em um momento em que este setor começava a dar sinais de que, pela sua importância enquanto 

gerador de prestígio e credibilidade, passaria a compor o “núcleo duro” da emissora. 

 A “subida” ao Morro do Peludo, por parte da redação, em 1978, também se enquadra 

nessa transição, bem como a nova denominação do JN local, a partir de abril de 1979, passando a 

se chamar Jornal das Sete, ainda sob a apresentação de Cícero de Moraes53. Foi uma decisão da 

Rede Globo para todas as praças, numa tentativa de desvincular os telejornais locais da grade 

nacional, mostrando uma identidade mais local e também tornando menos perceptível a diferença 

de qualidade técnica entre as produções de algumas afiliadas e as da cabeça-de-rede. Com a 

mudança, o telejornal deixava de ser um “bloco” do JN para ser um telejornal propriamente dito, 

com mais tempo de duração, inclusive (MENEZES, 2007).  

Do ponto de vista administrativo, a Globo Nordeste, sob o comando de Jorge Bittencourt, 

mantinha uma estratégia profissionalizada no que diz respeito às relações trabalhistas, o que não 

necessariamente ocorria na concorrência. Mesmo assim, ainda ocorreram avanços neste campo. 

Minha política institucional funcionou bem, atraiu anunciantes, acumulou dinheiro em caixa 
e me permitiu uma manobra ousada. Instituí o tíquete-refeição, a assistência médico-
dentária e a ajuda de custo para os funcionários (...). Para arrematar, casa própria.  
Com o apoio do governador, providenciei a construção de cinqüenta casas com dois 
quartos, cozinha, sala e terraço, incluídas num condomínio batizado de Aldeia Global. 
Ficava a 300 metros da TV Globo, no morro do Peludo (FERREIRA, 1998, p. 209). 
 

 Foi nessa época que o sinal da Globo Nordeste passou a chegar a parte do Rio Grande do 

Norte e da Paraíba. A própria emissora instalou retransmissoras e repetidoras por estes dois 

estados. Inicialmente, apenas em João Pessoa e Campina Grande, que já captavam o sinal da 

emissora de forma muito precária. Depois, em Natal, onde o departamento de engenharia 

mantinha um técnico para dar manutenção. Em seguida, de Caicó para o Sertão adentro. 

 Logo foram instaladas sucursais do Departamento Comercial da emissora em Natal e em 

João Pessoa. Não houve, no entanto, de imediato, uma adesão desses dois mercados à TV Globo, 

especialmente o de Natal. Para isso ocorrer, era preciso adotar estratégias específicas para essas 

localidades, ou seja, instalar também sucursais do Departamento de Jornalismo, o que acabou 

ocorrendo apenas em Natal – no início, apenas um cinegrafista, depois, também um repórter. 

João Pessoa, por ser mais próxima, era coberta por equipes do Recife, ficando na capital 

paraibana apenas um jornalista local que sugeria. Foi nessa época também que o interior de 

Pernambuco passou a assistir à programação completa da Globo Nordeste, graças ao fato de a 

                                                 
53

  Apresentou até 1981, quando foi substituído pelo paraibano Kacá Teixeira. 
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emissora ter vencido a concorrência para uso das retransmissoras do Sistema Detelpe. Foram 

montadas sucursais – do Jornalismo e do Comercial – em Caruaru e, apenas do Jornalismo, em 

Petrolina. Segundo Ronan Drummond, hoje assessor de comunicação social da empresa e que, na 

época, estava na Globo Nordeste – em uma de suas muitas passagens pelas emissoras de Roberto 

Marinho – a proposta da Globo Nordeste foi entregue encadernada, de forma organizada, ao 

passo que a proposta da TV Tupi era cheia de clipes e papéis soltos. “Ali foi dado o primeiro 

passo para a vitória daquela licitação”, afirma54. 

 O uso do videoteipe – no jornalismo e na publicidade – também representa essa transição, 

bem como as transmissões coloridas que passaram a ocorrer nessa época.  

 Em relação à programação local, os avanços foram tímidos, limitando-se à realização e 

transmissão de megaeventos, razão pela qual tal período não pôde ser ainda um ruptor. Não pela 

pouca e/ou ausência de programação local em si, mas pelo fato de a lógica centralizadora da 

produção ainda estar intacta, impassível de questionamentos e/ou tensionamentos por parte da 

direção regional, junto à matriz. Faltava ainda uma ação estratégica em prol da condição de 

emissora local, que era – ou deveria ser – a Globo Nordeste. Produções locais, apenas no 

jornalismo.  

 Em um outro ponto, além da programação local, a Globo Nordeste também obteve poucos 

avanços. Os equipamentos técnicos continuavam de “segunda mão”. Iam para o Recife depois de 

usados pela matriz, conforme se percebe no depoimento da jornalista Vera Ferraz, que entrou na 

Globo Nordeste nesse período: “A gente entrava lá de manhã e não sabia quando ia sair... Porque 

era complicado. Se fazia o jornal, se montava ali, com os equipamentos mais velhos que você 

possa imaginar. Péssimas condições. Editávamos em moviola, colando filmes. Você tinha que ver 

o negativo e muitas vezes o filme era ótico” (COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 267).  

 Nesse período, a audiência da Rede Globo já chegava à casa dos 50%. 

Tomando como base a pesquisa do IBOPE, de 10 de janeiro de 1978, realizada em todo o 
país, a concentração da audiência na Rede Globo salta à vista; entre 40 e 50% dos aparelhos 
existentes estão ligados normalmente na Globo, ficando a Tupi com um índice situado entre 
10 e 20% e as outras com o restante. 
Tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, 
Salvador e Curitiba, verifica-se um índice de audiência da Rede Globo maior que a de todos 
os outros canais juntos, em alguns horários. Baixíssimo o índice de audiência dos canais 
educativos, poucas vezes superiores a 1%, mas como seus administradores frisam, esses 
canais não entram em guerra pelo público, devido as suas características e objetivos 
(CAPARELLI, 1982, p. 93). 

                                                 
54  Informação verbal. 31.10.2006. 
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3. Televisão pernambucana no começo da década de 80 

 Em 1979, segundo dados da Presidência da República (1983), a televisão pernambucana, 

com suas quatro emissoras, empregava: 18 produtores e/ou diretores; 18 artistas; 38 locutores; 16 

repórteres; 23 redatores; 539 administrativos; 15 técnicos de nível superior; 31 técnicos de nível 

médio; 49 técnicos não diplomados; e 87 em outras funções. Este pequeno número, 

especialmente na área artística, era fruto daquele novo momento no qual as emissoras fora do 

eixo Rio/São Paulo apenas retransmitiam as programações das redes nacionais. No estado do Rio 

de Janeiro, que tinha seis emissoras – apenas duas a mais que Pernambuco –  e em que a 

produção estava centralizada, trabalhavam em televisão: 104 produtores e/ou diretores; 290 

artistas; 48 locutores; 122 repórteres; 70 redatores; 1465 administrativos; 423 técnicos de nível 

superior; 665 técnicos de nível médio; 1064 técnicos não diplomados; e 1510 em outras funções.  

 No ano seguinte, 1980, no mês de julho, o já baixo número de pessoas empregadas no 

mercado de televisão pernambucano diminuiu com a cassação de sete emissoras do Associados, 

entre as quais, a TV Tupi do Recife, canal 6, o que fez que a Globo Nordeste consolidasse sua 

condição de líder. Nesse ano, a audiência média da Globo no Recife, segundo o Ibope, foi de 

60% para 76%. A TV Jornal do Commercio, então afiliada à Rede Bandeirantes, passou de 12% 

para 23,5%. Essa audiência era superior às das praças do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 

Alegre. Isso se explica, em parte, pelo fato de que, nessas praças, existiam mais emissoras 

concorrendo, pois, além das redes nacionais – naquele momento, Globo e Bandeirantes – havia 

ainda redes regionais e/ou emissoras locais (BOLANO, 2004). 

 A TV Tupi do Recife, canal 6, foi surpreendida quanto a sua cassação. A emissora gozava 

de boa saúde financeira e, em alguns horários, conseguia excelentes pontuações na disputa pela 

audiência. Não tinha dívidas com seus funcionários e nem com a União. No dia anterior a 

cassação, a TV Tupi do Recife anunciava a produção de um programa especial sobre a Missa do 

Vaqueiro, em Serrita, Sertão do estado, que iria ao ar no dia 24 de julho, às 21h. O especial era 

fruto de uma parceria entre os departamentos de Jornalismo e de Produção da emissora. Em 

relação aos equipamentos e instalações, a TV Tupi do Recife era mais moderna do que a Globo 

Nordeste, em função do novo prédio e dos equipamentos comprados por ocorrência do incêndio 

de 1978. Tanto isso é verdade que liderou o pool de emissoras que cobriram a passagem do Papa 

João Paulo II por Recife, em 1980, pouco antes do fechamento da emissora. A solidez financeira 

da empresa foi demonstrada no crédito que esta obteve junto ao Banorte para poder indenizar 
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todos os funcionários.  Conforme depoimento de Ricardo Pinto, executivo da TV Tupi à época, 

houve, também, um pouco do mito da pernambucanidade na negociação com o Banorte: 

Dr. Jorge quis saber se eu (...) não estava sendo movido pela emoção. Que garantias o 
banco teria? Mas, num gesto de muita dignidade e de pernambucanidade, disse que 
respeitaria o pleito. Foi em 23 de julho de 1980. Dr. Jorge disse então que trataria desse 
assunto fora dos padrões bancários porque se tratava de uma empresa que estava perdendo a 
sua concessão (...). Eu estava pedindo dinheiro que a televisão não faturava em um  ano 
para pagar indenização a mais de trezentos e cinqüenta pessoas com quinze, vinte anos de 
trabalho. Dr. Jorge (...) autorizou em tempo recorde (...). Houve gente que saiu (...) 
carregando pasta com tanto dinheiro que comprou casa, carro (SANTANA, 2007, p. 274). 
 

 O empréstimo foi pago em apenas 90 dias, através, entre outras coisas, das vendas dos 

modernos equipamentos ao jornal Gazeta Mercantil, de São Paulo, que, naquele momento, 

preparava alguns espaços na programação da TV Gazeta. O transmissor foi vendido a uma 

emissora de TV do Paraná, dinheiro com o qual foi pago um distribuidor de filmes, que abriu 

mão da quantia  equivalente aos filmes ainda não exibidos. 

A cassação de emissoras dos Associados se deu em função do caos instalado no grupo, 

especialmente nas TVs Tupi do Rio de Janeiro e de São Paulo. Uma greve de funcionários, 

acompanhada de ocupação do Congresso Nacional, pressionava o governo para que alguma 

providência fosse tomada, o que resultou em um ato, por parte do governo, de não renovar as 

concessões das emissoras e abrir novas concorrências, resultando na constituição de duas novas 

redes de televisão – O SBT, de Sílvio Santos, que logo entrou no ar, pois já vinha produzindo 

programação desde 1976, através da TVS, e a Rede Manchete, de Adolfo Bloch, que entrou no ar 

em 1983, aproveitando quatro canais cassados dos Associados – entre os quais, o canal 6 do 

Recife – e mais o canal 9 de São Paulo, que era ocupado pela TV Excelsior. Os grevistas foram 

absorvidos pelo SBT. No livro Tupi: a greve da fome, escrito pelo  jornalista Humberto 

Mesquita, um dos líderes do movimento, consta que: 

No dia 16 de julho de 1980, às 11 horas e 20 minutos, o presidente da república assinou o 
decreto, tornando peremptas (...), a TV Tupi de São Paulo, TV Tupi do Rio de Janeiro, TV 
Itacolomi de Belo Horizonte, TV Rádio Clube de Recife, TV Marajoara de Belém do Pará, 
TV Rádio Clube de Fortaleza e TV Piratini de Porto Alegre. Ficaram de fora a TV Brasília, 
por intercessão de um condômino influente de Brasília, e a TV Itapuã de Salvador, por 
causa das gestões do governador Antônio Carlos Magalhães55. (...) ...em Recife houve uma 
mobilização dos funcionários buscando sensibilizar a opinião pública, para tentar evitar a 
saída do ar da emissora. A exemplo de Minas Gerais, a TV Rádio Clube de Pernambuco era 
uma das poucas emissoras sólidas do grupo associado (MESQUITA, 1982, p. 149). 
 

                                                 
55

 Essa emissora foi, quase que em seguida, negociada com um grupo baiano, ligado por laços de amizade ao governador da Bahia 
(MESQUITA, 1982, p. 149). 
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A razão alegada para as não cassações das emissoras Associadas da Bahia e de Brasília foi 

o fato de que elas não estavam com suas concessões em vencimento e o ato de cassação foi, do 

ponto de vista formal, uma não-renovação, embora, politicamente, tenha tido status de cassação. 

A TV Borborema, de Campina Grande, também não foi cassada e se afiliou à Globo.  

 Menos de dois meses depois das cassações, no dia 7 de setembro de 1980, a 60 dias de 

completar 90 anos, morreu F. Pessoa de Queiroz.   

 Em março de 1981, atendendo a um convite de Walter Clark - que havia sido demitido da 

Globo em maio de 1977 - o diretor de programação, Wilson Emannoel, deixou a Globo Nordeste 

para montar a TV Bandeirantes de Salvador. Foi substituído por seu assistente, Jota Raposo56. 

Wilson Emannoel ficou pouquíssimo tempo na televisão dos Saad. Foi, por recomendação de 

Leopoldo Collor de Melo, para a TV Gazeta de Alagoas, onde faleceu (BARRETO, 2007). Um 

pouco antes da saída de Wilson Emannoel, em junho de 1980, Alexandrino Rocha havia deixado 

a equipe de assessores da direção regional da Globo Nordeste: “Na despedida, fizeram uma 

grande festa em minha homenagem (...) ... e eu chorei muito, e todo mundo chorou... (...) 

...ninguém pede demissão da Globo, e eu pedi” (COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 49). 

 Por essa época, com vistas  à Copa do Mundo de 1982, na Espanha, o Sistema Detelpe foi 

ampliando o número de retransmissoras, o que, para a Globo, foi muito positivo, pois melhoraria 

bastante sua imagem e ela chegaria com melhor qualidade ao interior. Sobre isso, o ex-

engenheiro do Detelpe, Luiz Gurgel, declarou: “A Globo pagava por esse serviço uma quantia 

razoável, o valor da folha de pagamento do pessoal do Detelpe. Mas os reajustes eram muito 

baixos, e o Detelpe começou a pressionar a Globo para aumentar aquele valor. Foram 

adicionadas novas estações retransmissoras, mas a Globo não quis aumentar o dinheiro” 

(SANTANA, 2007).  

 Ao final do governo Marco Maciel, uma novidade no mercado de televisão 

pernambucano: o Sistema Detelpe adquiriu uma concessão de TV. Com a palavra, Tales Antônio, 

ex-diretor do Detelpe: 

Foram grandes as dificuldades de viabilização jurídica dessa estação geradora, sobretudo 
pelo modelo comercial adotado, que incomodava as demais estações privadas existentes, 
com ênfase na Rede Globo, parceira no primeiro projeto e severa inimiga da estação estatal. 
A Globo alegava a possibilidade da adoção de modelo semelhante a outros Estados da 

                                                 
56

 O português José Dias Raposo iniciou sua carreira em 1965, trabalhando na TV Excelsior. Entre 1968 e 1971, trabalhou na TV Globo, Rio. 
Ainda em 1971, passou a atuar na TV Morena, no Mato Grosso. Em 1972, foi um dos fundadores da Rede Globo Nordeste. Na TV Globo, 
começou como cortador de filme, atuando depois como auxiliar de tráfego de produção. Foi assistente executivo do departamento de 
engenharia (DICIONÁRIO CRAVO ALBIN DA MPB, 2007).  
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Federação, principalmente nas cidades do interior de São Paulo, segundo maior mercado do 
Brasil em faturamento (SANTANA, 2007, p. 381).  
 

 Outra novidade foi a volta do Programa Sílvio Santos aos televisores do Recife. Numa 

negociação com várias idas e vindas entre as sedes da Bandeirantes e do SBT, Jorge José 

Santana, ainda na TV Jornal do Commercio, conseguiu convencer os Saad a liberar os domingos 

– pois a programação esportiva da Bandeirantes tinha pouca audiência no Recife – para  que 

fosse mostrado o Programa Silvio Santos. No acordo, o uso dos intervalos do programa – que 

teriam, era certo, bastante audiência – para divulgar a programação da Bandeirantes. 

 Em 1982, a Rede Bandeirantes passou a emitir sua programação via satélite, substituindo 

o uso do sistema de Microondas, o que garantia bastante segurança e flexibilidade operacional de 

programação e de comercialização57. Meses depois, a Rede Globo fez o mesmo (MERCADO 

GLOBAL, 2000). 

 Ainda em 1982, a volta do Velho Guerreiro à Globo. Chacrinha vinha sendo visto pelos 

pernambucanos através da TV Jornal do Commercio, pois, em 1978, ele trocara a Rede Tupi pela 

Rede Bandeirantes. A razão do seu retorno se deu em função da estratégia agressiva da nova 

rede, o SBT, que, com uma programação popularesca – o 2º ciclo de popularização da TV 

brasileira – vinha incomodando a Rede Globo. Este quadro não se apresentava no Recife, por 

enquanto, pois, à capital pernambucana, a programação do SBT não chegava.  

 A estratégia da Globo foi manter o Padrão Globo de Qualidade em relação à produção dos 

programas, mas fazendo alterações nos conteúdos. Dessa forma, foi o programa Caso Verdade, 

criado para concorrer com o Povo na TV, do SBT. O Fantástico adotou uma linha mais popular, 

entre outros exemplos. Já Chacrinha, na Globo, deixou de fazer os seus dois tradicionais 

programas e ganhou uma nova roupagem: 

Na Globo (...), o animador entra com um único programa aos sábados, num horário em que 
se precisava dar uma resposta à concorrência. E entra com uma transformação formal 
bastante significativa, que explorava tanto a mudança em relação ao público atingido – que 
já vinha se processando de forma quase imperceptível na sua fase na Bandeirantes e o 
colocava muito mais próximo do público jovem – quanto à antiga simpatia pelo “velho 
guerreiro” por parte de setores importantes da intelectualidade brasileira. Desta forma, 
Chacrinha volta à Globo com uma imagem renovada e alçado à condição de “papa do 
tropicalismo”, numa estratégia bastante bem-sucedida (BOLAÑO, 2004, p. 152). 

 

                                                 
57

  A Bandeirantes vinha tentando uma forma de superar o obstáculo de sua programação chegar apenas aos estados com maior densidade 
populacional, em razão, como já exposto, de a Embratel possuir apenas dois linques para as regiões menos populosas. Contou com o auxílio 
da Embratel na operação via satélite (REDE BANDEIRANTES, 2007).  



 

 
 

 

 

 

 

 

 4. SEGUNDA FASE DA TV GLOBO NORDESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... quando a Globo pensa regionalmente, eu começo a pensar 

localmente. Não para ficar na contramão da história. Mas 

porque esse é o meu compromisso maior. 

 

Cléo Nicéas 
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1. Primeira década 

1.1. Nova direção regional 

 A audiência, em 1982, da Globo no Recife era, segundo o Ibope, de 32%, na parte da 

tarde. Entre 18h e 20h, 59%. Das 20h às 22h, 63%. A partir das 22h, 42%. Era superior às praças 

do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador e Goiânia. Ficava, 

porém, atrás das praças de Natal e de João Pessoa, também atingidas pela Globo Nordeste. A 

praça campeã de audiência global era São Luís, que atingia 87% no horário nobre (BOLAÑO, 

2004). Como já dito, as praças maiores tinham mais emissoras concorrentes. Em estados 

menores, muitas vezes, o único sinal que chegava era o da Globo. Recife, embora uma praça 

importante, era uma das cidades onde os Diários Associados tinham tido emissoras fechadas e a 

única concorrente da Globo, entre as emissoras comerciais, era a Rede Bandeirantes, através da 

TV Jornal do Commercio, canal 2, em franca decadência. Havia ainda a TV Universitária, canal 

11, educativa, naquele momento, já retransmitindo a programação da TV Educativa do Rio de 

Janeiro. Ou seja, o mercado local, para a Globo, era “céu de brigadeiro”.  

Segundo o IBGE, a Globo Nordeste cobria, em 1982, 159 municípios de Pernambuco, 

totalizando 518 mil domicílios com TV. No Rio Grande do Norte, 83 municípios, 107 mil 

domicílios com TV. Na Paraíba, 105 cidades, 154 mil domicílios com TV (BOLAÑO, 2004). 

É neste cenário que Cléo Nicéas, até então, diretor comercial, passa a dirigir a Globo 

Nordeste, em substituição a Leopoldo Collor de Melo1. A indicação de Nicéas interrompeu o 

ciclo de executivos oriundos da matriz na direção regional. Em compensação, para o seu lugar, 

no departamento comercial, Jairo Pereira Júnior2, vindo da Globo do Rio de Janeiro e, no início 

de 1983, no mês de março, também oriundo da matriz, para assumir o Departamento 

Administrativo-financeiro, Armando Neto3, que ficou apenas sete meses, sendo substituído por 

José Carlos Peléias4, outro importado da matriz.  

                                                 
1  Assumiu, em 1982,  a direção regional  da TV Globo de São Paulo,  tendo sido demitido ao final dos anos 80, sob acusações graves:  Roberto 

Marinho “não provou nada contra Leopoldo Collor de Mello. (...). Era um cargo político, de representação, que o obrigava a falar ao menos 
uma vez por semana, pelo telefone, com Roberto Marinho. Uma investigação interna descobriu que um funcionário subordinado a Leopoldo 
Collor montara uma empresa e, por meio dela, vendia vídeos à própria Globo. O funcionário foi demitido. Leopoldo teve o mesmo destino um 
mês depois. (CONTI, 1999, p. 121). 

2
 Oriundo da TV Globo do Rio de Janeiro, o carioca Jairo Pereira Júnior ficou na Globo Nordeste até janeiro de 1987, quando retornou à 

matriz. 
3
 Oriundo da Globo do Rio de Janeiro, o carioca Armando Paulo de Souza Neto deixou a Globo em outubro de 1983 (RH Globo NE). 

4
 Oriundo da Globo de São Paulo, o paulista José Carlos Peléias ficou no cargo até agosto de 1985, quando deixou a Globo (RH Globo NE). 
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 Mesmo assim, o ano de 1982 pode ser considerado um “divisor de águas” na estratégia de 

inserção da Globo Nordeste no mercado de televisão em Pernambuco. Começa a se formar um 

novo núcleo de relativo comando na emissora – envolvendo, aos poucos, todos os departamentos. 

 A intenção da matriz, ao nomear Nicéas diretor da TV Globo Nordeste, era ampliar, no 

nível comercial, a conexão entre a pernambucanidade e o padrão de comercialização da Rede 

Globo, ocorrida de forma exitosa, no Departamento Comercial, quando por lá Nicéas passou. A 

Rede Globo pretendia ampliar o seu diálogo com elementos tradicionais do universo cultural do 

mercado pernambucano, pondo, para isso, em sua intelectualidade orgânica, alguém ligado à 

tradição – sem estar na intelectualidade tradicional - e, ao mesmo tempo, ligado a novas práticas 

comerciais. Era a estratégia da emissora para a conquista de sua hegemonia no mercado 

pernambucano, ou seja, implementar elementos modernos, por ela trazidos, mas dialogando com 

componentes tradicionais, de forma a submetê-los a novas lógicas e/ou roupagens. É importante 

ter claro que essa estratégia passava apenas pelas relações comerciais, ou seja, a produção 

televisiva local continuaria escassa, limitando-se ao jornalismo. 

 Segundo Roberto Menezes (2007), Cléo Nicéas inaugurou a fase em que o diretor 

regional passou a não se intrometer nos critérios do departamento de jornalismo, em relação ao 

que deve e o que não deve ser coberto. Sobre isso, a jornalista Vera Ferraz que, a partir de 1984, 

assumiria a vaga de Menezes, quando perguntada sobre as pressões que sofria do governador 

Roberto Magalhães5 – que seria eleito naquelas eleições de 1982 – afirmou: “A gente dizia isso a 

ele: ‘Doutor Roberto, o jornal tem um espaço enorme, e eu só tenho esse tempinho. Então não 

vou dar isso aí’. Então ele ligava pra Cléo (...), mas Cléo dizia assim: ‘Jornalismo é problema de 

Vera’” (COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 270). 

 O jornalista Roberto Cavalcanti (2007) afirma que foi na gestão de Cléo Nicéas que a 

Globo Nordeste passou a trabalhar de forma una. Ivanildo Sampaio (2007) compartilha desta 

opinião, dizendo que, antes de Nicéas, existia na empresa  uma “cultura” “departamentalizada”, 

em que os departamentos se ligavam apenas às centrais congêneres, na matriz, sem dialogarem 

no nível local. Sampaio diz ainda que os departamentos eram “ilhas” e funcionavam como se 

fossem empresas concorrentes, disputando, inclusive, funcionários, o que trazia problemas de 

relacionamento no interior da emissora. Devagar, na “manha”, a gestão de Cleo Nicéas acabou 

                                                 
5 Governou Pernambuco de 1983 a 1986, quando renunciou para disputar o senado. 
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com isso. O supervisor de operações do departamento de jornalismo, Jóbson Oliveira6 (2007), 

afirma que foi Cleo Nicéas que transformou a empresa em uma “família”. Roberto Menezes 

(2007) diz que Nicéas se intrometia no jornalismo apenas para, por exemplo, ir à matriz em busca 

de equipamentos melhores. Atitudes como essas uniam a equipe, embora, só para efeito de 

registro,  nesse caso específico dos equipamentos, esse problema, mesmo um pouco menor, ainda 

persistisse. 

 Com Nicéas, o cargo de diretor regional, que até então tinha apenas conotação social e 

política, passou, embora não formalmente, a executar projetos. Em entrevista ao Jornal do 

Commercio, ele afirmou: “Era uma função muito mais de representatividade e social do que 

executiva. (...) No fundo, com o tempo, minha atividade foi se voltando mais para o produto do 

que para a representação institucional” (TOLEDO, 28.04.2000). 

 Nicéas fez alterações na maneira de funcionamento da assessoria de comunicação da 

direção, de forma a dar-lhe uma função. Tratava-se de um setor cujos membros trabalhavam 

conforme o ritmo da direção regional. Muitas vezes, tinham como atribuições apenas 

representarem socialmente a Globo. Chegavam a representar a emissora, por exemplo, em 

concursos de miss, bem como o próprio Roberto Marinho, nas muitas concessões de títulos de 

cidadão honorário que o dono da Globo recebia sertão adentro. Eram assessores da “rainha da 

Inglaterra”. Isso só não ocorria quando eram convidados a escrever algo para Aldeão, publicação 

da Central Globo de Comunicação, direcionada aos funcionários da Rede Globo.  

 Como já exposto, o primeiro assessor foi Heitor Maroja. Em 1974, Paulo Jardel entrou na 

equipe, porém, em 1978, Leopoldo Collor, depois de não conseguir demiti-lo, transferiu-o para a 

coordenação de infra-estrutura, retornando à assessoria, quando da ascensão de Cléo Nicéas, que 

o convidou. Em 1975, a assessoria passou a ter a presença de Alexandrino Rocha. No lugar deste 

último, em 1980, Aldo Paes Barreto. Em geral, eram profissionais de alta qualidade. Na visão de 

Nicéas, subutilizados, pois, na assessoria, acabava sendo muita gente para pouco trabalho. 

Alexandrino Rocha, por exemplo, era um profissional conhecido pelas suas grandes idéias. Nesse 

novo momento, Paes Barreto, renomado jornalista político pernambucano, passou a fazer 

comentários políticos no Jornal das Dez, fim de noite. Barreto lembra que, nessa época, recebeu 

uma das tarefas profissionais que mais teve prazer em realizar: a Coleção Histórias e Causos da 

                                                 
6 O Pernambucano Jóbson Oliveira de Souza começou a carreira em 1963, como cameraman da  TV Jornal do Commercio. Em 1968, foi para a TV 

Universitária. Em 1972 chegou à Globo Nordeste para ser diretor de TV do departamento de programação. Pouco tempo depois, assumiu a mesma 
função no departamento de jornalismo. Ao final dos anos 70, passou a supervisor de operações deste departamento, função em que se encontra até hoje. 
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Propaganda do Nordeste7, editada pela Globo Nordeste. Consistia em pequenas publicações, 

escritas por ele, que contavam as histórias de  anunciantes e agências da região. Cada edição era 

dedicada a uma empresa. Por causa disso, Barreto fez vários levantamentos históricos, através de 

entrevistas, devido aos quais, muitas vezes, precisou viajar, conferir in loco, descobrir pioneiros, 

escrever minibiografias, etc. Aldo Paes Barreto deixou a Globo Nordeste em 1986, quando 

assumiu a Secretaria Estadual de Comunicação, no governo Gustavo Krause8. No ano seguinte, 

foi a vez de Maroja, que se aposentou. Ficou apenas Paulo Jardel que, agora, tendo a direção 

regional funções executivas, ainda que informalmente, passou, evidentemente, à condição de uma 

espécie de assessor-executivo no encaminhamento dos projetos, situação em que estavam 

também os demais desde que Nicéas assumira a direção regional.  

 Outra marca de Cléo Nicéas na direção da Globo Nordeste, segundo todos os depoimentos 

colhidos sobre ele para esta dissertação, foi a “cara” local/regional que a emissora passou a ter, 

apesar das limitações impostas pela matriz, no tocante à programação. Existia um discurso – e 

uma prática - da direção regional no sentido de se aproximar da comunidade e de, na medida do 

possível - sem xenofobia - ter uma Globo Nordeste feita por “pessoas da terra”. Mais do que uma 

visita à pernambucanidade, uma tentativa de vivenciá-la. Seria uma gestão harmoniosa com a 

matriz – já que traria rentabilidade - porém com capítulos de tensão silenciosa, pois a filial ficava 

sempre tentando produzir localmente, chegando, nos anos 90, a fazer teledramaturgia. Seguindo a 

lógica de coletividade pernambucana – um pernambucano ajuda o outro - ao contrário da matriz, 

que era cliente de grandes bancos, a Globo Nordeste passou a fazer suas operações financeiras 

através do Banorte, sendo cliente deste estabelecimento até a sua extinção.  

 Cléo Nicéas dá outros exemplos: “Inovamos em todos os departamentos. Afastei-me um 

pouco da matriz e dediquei-me mais à comunidade. Apoiado em Paulo Jardel, na comunicação 

social, passei a confiar a agências locais os anúncios da Globo” (SANTANA, 2007, p. 213). 

 A nova estratégia não evitava que a Globo Nordeste continuasse com várias deficiências. 

A prioridade da Rede Globo continuava sendo as outras praças, como pode ser percebida nesta 

declaração de Vera Ferraz:  

                                                 
7

 Alguns títulos desta coleção: Vida e obra de um amigo na praça; Abaeté Propaganda. Desde 1946, uma das boas casas do ramo; 94 anos de 
marketing das casas José Araújo. Onde quem manda é o freguês; Casas Pernambucanas. Tudo começou quando “Seu” Herman descobriu a 
pólvora; A  Estratégia de Pedrosa da Fonseca. Vendeu Primavera, Inaugurou Verão;  Hoje, segunda-feira, 7 de novembro e 311 dias do 
anno de 1825; Royal: Honestamente Café; Econômico: Um Banco no caminho de nossa História.  

8
 Era vice-governador e assumiu o governo em função da renúncia de Roberto Magalhães, para disputar o senado. 
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numa reunião no Rio, (...) a gente ficou sabendo do salário dos chefes dos outros Estados. 
Porque, em termos de salário, a política interna era a mesma em relação aos equipamentos. 
Em primeiro lugar, outros Estados. Aí, disseram lá: “Tudo bem, eu tenho, eu dou, mas 
venham pra cá”. Chico [José] não foi, Cleo [Nicéas] não foi e eu também não fui. Acho que 
o caminho não era esse, não. Acho que a gente podia se fazer respeitar a partir daqui mesmo 
(COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 273).  
 

 É notório, nesse depoimento, o sentimento de pernambucanidade e de equipe, duas 

marcas da nova estratégia.  

 Por essa época, a Direção Regional e o Departamento Administrativo-financeiro “sobem” 

o Morro do Peludo e se juntam ao Jornalismo, à Engenharia e à Programação. Nicéas (2006) diz 

que se empenhou muito para que a “subida” ocorresse. No seu íntimo, segundo ele, o fato de 

aquele local ter sido - devido a sua mata densa - esconderijo para os escravos que fugiam dos 

engenhos de açúcar, carregava muita simbologia regional e de liberdade, além de poder 

desenvolver uma relação comunitária com os moradores do morro. A TV Globo Nordeste 

comprou mais terrenos, de forma a ampliar o espaço e, segundo Nicéas, fez o saneamento básico 

da área. Diz ele: “A nossa ida (...) implicou investimento de 500 mil dólares no Morro do Peludo, 

a fim de evitar que a água destruísse aquela comunidade. Com isso, resgatamos um pouco do 

espírito de resistência dos ‘peludos’ [os moradores de lá], que era também o nosso espírito em 

relação as idéias que nos chegavam formatadas da matriz” (SANTANA, 2007, p. 213). Para 

Nicéas (2006), a população foi “muito parceira”, pois sofreu muito com os transtornos da obra. 

Seu plano era que o Departamento Comercial também “subisse” o morro, o que acabou não 

ocorrendo. Cléo Nicéas (2006) lembra que, através de uma pesquisa, a emissora identificou todos 

os moradores do Morro do Peludo e, por várias vezes, promoveu atividades que os envolviam, 

como, por exemplo, levá-los à Paixão de Cristo. Vera Ferraz (2006) diz que existia um jornal 

impresso feito pela comunidade e pela Globo Nordeste. Nicéas (2006) afirma que toda a 

experiência comunitária vivida na relação da Globo Nordeste com os moradores do Morro 

inspirou a feitura, no começo dos anos 90, do programa Globo Comunidade, produzido pelo 

Departamento de Jornalismo.  Nessa relação com a comunidade, Dona Dija, senhora que vendia 

lanches no portão da Globo Nordeste, acabou sendo “convidada” a entrar. Sua cantina está 

instalada dentro do prédio da emissora desde 1985. 
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 No ano de 1984, instruída pela matriz, a Globo Nordeste, para estreitar e manter uma boa 

relação com o público, criou a Central de Atendimento ao Telespectador (CAT9). Antes disso, 

segundo o jornalista Eduardo Ferreira (2007), que trabalhou na emissora de 1982 a 1984, a chefia 

de reportagem era quem atendia telefonemas de telespectadores em busca de informações e/ou 

para fazer reclamações. 

 Em agosto de 1985, mais um departamento da TV Globo Nordeste passou a ser dirigido 

por alguém não oriundo da matriz. A pernambucana Maria das Dores dos Santos Perez, 

conhecida como Dôra Perez, que entrou na empresa em 1979, assumiu o Departamento 

Administrativo-financeiro, em substituição a José Carlos Peléias.   

 Na política de valorização e união do grupo, Nicéas pôs em prática o que só existia no 

papel: o Grêmio Globo Nordeste. Tratava-se de uma associação dos funcionários da casa, a 

exemplo do que ocorria nas outras emissoras do grupo, que existia apenas juridicamente, desde o 

final dos anos 1970. Eventualmente, o Grêmio realizava eventos, bailes de carnaval, mas não 

tinha “vida própria”, permanente, não tinha sequer, sede. Com a presença de Dôra Perez, a partir 

de 1985, no Departamento Administrativo-financeiro, a entidade passou a ter instalações de lazer, 

com aluguel pago pela Globo Nordeste, entre outras ajudas.  

 No ano de 1986, o velho transmissor RCA foi desativado. Em seu lugar, um Harris, 

também americano, seis vezes mais potente. Em 1987, a TV Globo Nordeste passou a organizar 

seu acervo de imagens, com a criação do Centro de Documentação (Cedoc10). Profissionais da 

TV Globo do Rio de Janeiro implantaram esse centro no Recife nos moldes do que já existia na 

matriz, porem adaptado à realidade local.  

 Em 1988, o paulista Mário Nemes Pestana, executivo oriundo da matriz, assumiu o 

Departamento Comercial em substituição a Jairo Pereira Júnior, que retornou à Globo do Rio de 

Janeiro. Em julho de 1991, nova mudança: Pestana retornou à matriz e o gaúcho Rigoberto 

Gruner, vindo do escritório comercial da Globo em Porto Alegre, o  substituiu.  

 

1.2. Jornalismo 

 Com a permanência de Roberto Menezes no comando do departamento de jornalismo da 

TV Globo Nordeste, mantinha-se o perfil experimentador que caracterizava parte da equipe por 

                                                 
9
 Hoje, a Central trabalha com 9 linhas telefônicas, internet, fax, das 9 às 19h, de segunda a sexta. A CAT recebe mais de 300 ligações por dia. 

10
 O Cedoc possui mais de 80 mil imagens arquivadas. É responsável também pela seleção e arquivamento de textos e fotos de jornais, revistas e 

saites. o Cedoc atende uma média de mil e quinhentos pedidos mensais do Departamento de Jornalismo (ROCHA, 2002). 
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ele montada. Os cineastas-jornalistas Paulo Cunha, Geneton Moraes Neto e Amin Steplle – de 

1982 a 1983 – realizariam e apresentariam aos sábados - no JH local e, com a mudança do nome 

deste telejornal, no NETV 1ª Edição – vídeos experimentais tendo como tema personagens e a 

cena cultural do Recife. O trio levou para a televisão comercial uma fusão de telejornalismo, 

linguagem cinematográfica e tecnologia do vídeo cassete (ITAU CULTURAL, 2007). Além do 

perfil experimentador, mantinha-se também, com a permanência de Menezes, sua cada vez maior 

ausência, em função das tarefas que a CGJ e/ou o Globo Repórter lhe atribuíam. 

 No vazio propiciado pela ausência do diretor de jornalismo, começou a despontar um 

novo núcleo de poder na redação que, aliado à ascensão de Cleo Nicéas à direção regional e à sua 

forma de conduzir a gestão, bem como a outros fatores desses derivados, irão marcar o início da 

segunda fase da história da emissora, ou seja, a constituição de um novo “núcleo duro” na TV 

Globo Nordeste. É importante frisar que, entre os fatores derivados da ascensão e forma de 

trabalho de Nicéas, está este próprio novo núcleo de poder da redação. 

 Com a ausência de Roberto Menezes, o condutor natural da cobertura da eleições de 1982 

seria o chefe de reportagem, Ricardo Carvalho que, há um ano, vinha, informalmente, 

substituindo Menezes no comando da redação. No entanto, Carvalho encontrou no repórter 

Francisco José um opositor. É importante dizer que, nesse momento, Francisco José - embora 

disciplinado em relação à hierarquia dentro da redação da Globo Nordeste - na condição de 

repórter de rede, gozava de prestígio junto à cúpula da CGJ – Armando Nogueira, Alice-Maria e 

Alberico de Souza Cruz, hierarquicamente nessa ordem. Pelo mesmo motivo que se opôs à 

presença de Eurico Andrade na direção do jornalismo da emissora – à ligação com forças 

políticas locais – Chico José também discordou do nome de Carvalho. Como  Roberto Menezes 

estava ausente e detestava mediar conflitos, foi ao Recife, da CGJ, Alberico de Souza Cruz. Em 

uma conversa no antigo Hotel Quatro Rodas, em Olinda, Francisco José apresentou a Alberico, 

sua candidata ao posto, a também, àquela altura, já chefe de reportagem, Vera Ferraz, num bate-

papo com a presença apenas dos três (JOSÉ, 2007). Ali foi “batido o martelo”. Vera Ferraz 

conduziria o processo que a credenciaria, dois anos depois, a assumir a direção do jornalismo da 

TV Globo Nordeste. Iniciava-se a consolidação de um novo “núcleo duro” global-nordestino. 

Ricardo Carvalho trabalhou, durante as eleições, chefiando a reportagem, tarefa que já lhe 

competia.  

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
INSERÇÃO DA REDE GLOBO NO MERCADO DE TELEVISÃO PERNAMBUCANO 

 

 
 

139 
 

1.3. Eleições 82, Proconsult e Diretas Já 

 Nas eleições, a TV Globo Nordeste montou um esquema paralelo de apuração dos votos. 

Depois de muitos anos, os brasileiros voltavam a votar para governador, ainda que de forma 

vinculada11. A apuração seria um processo complexo, pois era para vários cargos12 e a contagem 

era manual. “Em Belo Horizonte e Recife, foram montados sistemas de apuração próprios. As 

emissoras contratavam pessoas que ficavam nos locais de apuração, nas zonas eleitorais, 

copiando os resultados urna por urna e enviando as informações para um centro de 

processamento, que somava os resultados e os transmitia tanto localmente como para a cabeça de 

rede” (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 108).  

 Existia, em Pernambuco, uma expectativa muito grande da oposição à ditadura, de que o 

senador Marcos Freire, do PMDB,  vencesse a eleição para governador. Durante a apuração, que 

durava mais de uma semana, a Globo Nordeste passou a apontar o nome de Roberto Magalhães, 

do PDS, candidato apoiado pela ditadura, como vencedor. No entanto, na apuração oficial do 

TRE, Freire aparecia à frente. Isso fez com que a Globo Nordeste passasse a ser vista com 

desconfiança, pois, paralelamente a esse pleito, ocorria no Rio de Janeiro, o escândalo 

Proconsult, no qual a TV Globo, a matriz, era acusada de envolvimento em uma tentativa de 

fraude das eleições fluminenses, de forma a impedir a vitória da oposição, através da candidatura 

de Leonel Brizola, do PDT, e levar ao governo, o candidato da ditadura, Moreira Franco, do PDS. 

A Proconsult – empresa contratada pelo TRE para totalizar os resultados – diminuía votos de 

Brizola e os adicionava a Moreira Franco, além de iniciar a apuração pelo interior, onde Brizola 

perdia, de forma a criar um “sentimento” de derrota entre os brizolistas. O papel da Globo, 

segundo Lima (2001), era divulgar apenas os resultados oficiais, de forma a emprestar 

credibilidade aos resultados. A fraude foi descoberta a tempo e Brizola venceu a eleição. Luis 

Carlos Cabral - à época, um jovem editor de notícias da TV Globo – disse, quatro anos depois: 

O papel da Globo no escândalo Proconsult foi preparar a opinião pública para o que ia 
acontecer – o roubo dos votos de Brizola para beneficiar Moreira Franco. Não posso dizer 
de quem vieram as ordens (para distorcer os resultados), embora todos nós soubéssemos por 
intuição... As notícias da fraude estavam pipocando por toda a parte. Começamos a cobri-
las. Esta era a nossa (dos jornalistas) oportunidade. Mas nada foi ao ar. Ordens superiores 
proibiram qualquer notícia sobre a fraude (LIMA, 2001, p. 148).  

                                                 
11

 Voto vinculado foi a forma que o governo militar encontrou para levar vantagem nas eleições. Consistia no fato do eleitor ser obrigado a votar 
no mesmo partido “de ponta a ponta”. Como os candidatos a prefeito favoritos eram do PDS (partido do governo), a tendência era que os 
candidatos a governador do PDS ganhassem, pois estariam vinculados aos favoritos às prefeituras. Podia-se, no máximo, votar em branco, 
para os outros cargos. Do contrário, o voto era anulado.   

12
 Governador, senador, deputado federal, deputado estadual, vereador e, apenas para cidades do interior, prefeito. 
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 Outro depoimento sobre o caso Proconsult é de Homero Icaza Sánchez, el Brujo, dado à 

revista Playboy, em maio de 1983. Com o episódio, Sánchez deixou a Rede Globo: 

O Brizola perguntou o que eu achava. Eu disse: ‘Está parecendo fraude’. (Pergunta do 
Brizola) ‘O que tu achas que devo fazer?’ (Resposta) ‘Bota a boca no mundo (...)’. Brizola 
inclusive me perguntou se deveria ir na TV Globo. (...) ...eu disse para ele: ‘Não te convém 
ir na TV Globo, porque lá neste momento toda questão da apuração está sob as ordens do 
Roberto Irineu. E ele acredita que pode eleger à força o Moreira Franco. Eu não te 
aconselharia a fazer isso’. Então ele foi (...) à TV Bandeirantes (RAMOS, 2000, p. 11). 
 

 Como em Pernambuco a Globo Nordeste adotou uma forma de apuração paralela, cujo o 

início se dava pelo interior, a oposição logo ligou um caso ao outro. Não se confirmaram, porém, 

fraudes na eleição pernambucana. A Globo Nordeste cobriu também as eleições no Rio Grande 

do Norte, vencida por José Agripino Maia, e na Paraíba, vencida por Wilson Braga, ambos do 

PDS. Em depoimento ao Projeto Memória Viva da Imprensa de Pernambuco, a coordenadora da 

equipe da Globo Nordeste naquela eleição, falou: 

...a gente foi para uma reunião com o Armando [Nogueira (...)], no Rio. Era todo o Brasil 
numa sala, e entrou o chefe de Porto Alegre mostrando um esquema monumental (...). 
...mostrei um esquema que era bem pé no chão. Mas quem deu certo fomos nós, entendeu? 
(...) ...a gente foi buscar em cada cartório eleitoral uma figura ligada ao próprio cartório, 
para passar os dados primeiro pra gente... (...) ...em todas as cidades que tinham apuração a 
gente tinha uma pessoa; e tinha uma forma de checar os dados para a gente. A gente, 
inclusive, montou uma estrutura de informatização com o Banorte (...).  Então, enquanto 
todo mundo dava os dados da capital, que eram os que o TRE informava primeiro, a gente 
estava dando os de todo o Estado. Aí, os números não batiam... (...). Então a TV Globo, 
numa divulgação dos últimos números, mostrou que Roberto Magalhães poderia ser o 
governador. E os dados de todo mundo mostravam Marcos Freire extremamente na frente... 
(...) ...já começava Brizola brigando com Doutor Roberto [Marinho (...)], quando a gente 
mostrava Roberto Magalhães na frente a reação era muito forte. Eram as rádios dizendo que 
a TV Globo estava louca, todo mundo esculhambando a Globo. Teve um dia em que Chico 
[(...)José] ia chegando no diretório do MDB13, e quiseram virar o carro. (...)...a gente chegou 
a botar segurança na frente da administração da Globo, (...) onde também funcionava a 
redação da cobertura da eleição. (...)...a gente, diferentemente da Proconsult, tinha números 
irrefutáveis...(COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 269).  
 

 Nessa reunião, Vera Ferraz estava acompanhada de Francisco José que, na ocasião, 

perguntou aos responsáveis, como ele, que ficaria no Sertão, enviaria suas matérias. 

Responderam-lhe que através da Globo Nordeste, o que fez com que o repórter pernambucano, 

em tom de ironia, perguntasse: “Arremesso de fita à 500 km de distancia?” (JOSÉ, 2007). O 

longo percurso entre o Sertão e o Recife, obviamente, faria com que as matérias fossem ao ar já 

                                                 
13

  Na verdade, PMDB. A denominação MDB existiu até o final da década de 70. 
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defasadas quanto aos fatos. A solução encontrada, proposta pelo próprio Chico José, foi a 

instalação de uma repetidora em Salgueiro, pela qual o repórter enviaria suas matérias para a TV 

Globo Nordeste e/ou para a Rede Globo. 

 Ricardo Carvalho (2007) diz que, no caso da eleição pernambucana, o grande “cérebro” 

do trabalho desenvolvido foi o jornalista Eduardo Ferreira, que, naquele momento, era recém-

chegado à Globo Nordeste, a convite do próprio Carvalho, com o consentimento do diretor de 

jornalismo, Roberto Menezes. Ferreira é aquele que, na juventude, viajara bastante pelo interior 

do estado ao lado do governador Nilo Coelho, bem como fora editor do caderno de municípios do 

Diário de Pernambuco, quando montou uma equipe de correspondentes informais pelo estado 

inteiro, ou seja, conhecia muito bem o interior. Eduardo Ferreira (2007) diz que, para efeito de 

condução e monitoramento do processo, o estado foi dividido em três áreas: Vera Ferraz ficou 

com a maior parte do Agreste; ele, Ferreira, com o Sertão e um pequeno pedaço do Agreste – o 

Agreste Meridional; e o jornalista Luís Farias – deslocado da sucursal pernambucana de O Globo 

– era o responsável pela região metropolitana e Zona da Mata. Em seu depoimento ao Projeto 

Memória Viva da Imprensa de Pernambuco, Vera Ferraz abordou tal questão: “... foram 

fundamentais as participações de Eduardo Ferreira e de Lula Farias nessa cobertura, não só da 

eleição, mas da apuração. Foi uma coisa muito conjunta, nós três montamos um esquema...” 

(COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 269). 

 Por causa do caso Proconsult, Roberto Marinho e Leonel Brizola começaram a trocar 

acusações, de forma que a TV Globo passou a boicotar, em suas coberturas, o líder trabalhista, 

mesmo este sendo governador do Rio de Janeiro. Antes mesmo de o velho caudilho tomar posse, 

o próprio Roberto Menezes (2007), responsável pela retrospectiva do ano de 1982, recebeu de 

Armando Nogueira uma tarefa considerada por ele próprio, Menezes, como um “foguete”: Não 

citar, entre os fatos mais importantes daquele ano, a eleição no segundo estado mais importante 

do país. Feito o serviço, Fábio Perez, da CGJ afirmou, segundo Menezes (2007), que aquela 

produção fora um excelente exemplo de como se dizer o que quer driblando a censura e, em 

função disso, chegou a circular pelas escolas de comunicação do país. Sem texto, Menezes 

colocou, de forma rápida, uma imagem de Brizola entre os “vencedores do ano” – sendo a dele, a 

primeira – bem como ainda mostrou imagens dos computadores da Proconsult.  

 A título de curiosidade, em um outro Globo Repórter, Menezes conseguiu introduzir 

discretamente a guerrilha do Araguaia, organizada pelo PCdoB nos anos 70, no interior do Pará, 
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para enfrentar a ditadura, tendo sido dizimada por esta. O programa, que foi ao ar no começo dos 

anos 80, tinha como temática a Rodovia Transamazônica, projeto megalomaníaco da ditadura. 

 Roberto Marinho não deu trégua a Leonel Brizola durante o seu governo, de forma a 

impedir que este fizesse seu sucessor nas eleições de 1986. O PDT, partido de Brizola, 

apresentou a candidatura de Darcy Ribeiro. Mais uma vez, Moreira Franco foi o candidato de 

Roberto Marinho, agora no PMDB, partido que ascendeu ao poder com o fim do governo militar, 

em 1985. Em entrevista ao New York Times, em 1987, Marinho assumiu a severa oposição que 

fizera ao governo de Brizola: “O Sr. Leonel Brizola era um mau governador. Ele transformou (...) 

o Rio de Janeiro em uma cidade de mendigos e vendedores ambulantes. Passei a considerar o Sr. 

Brizola daninho e perigoso e lutei contra ele. Realmente usei todas as possibilidades para derrotá-

lo na eleição” (LIMA, 2001, p. 149). 

 Mesmo com todo o boicote da Rede Globo a Brizola, não havia essa orientação para as 

coberturas regionais, conforme depoimento de Vera Ferraz: “... a gente (...) sempre deu espaço a 

Brizola, tanto quando ele estava na campanha para a presidência da República, como das outras 

vezes em que ele esteve aqui e era convidado a dar entrevista no Bom Dia [Pernambuco]” 

(COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 272).  

 Pouco mais de um ano depois das eleições, mas ainda no clima de redemocratização do 

país para  o qual tais eleições contribuíram - com vitórias da oposição em alguns dos principais 

estados da federação - os partidos de oposição ao regime autoritário uniram-se, no início de 1984, 

em uma campanha nacional pelas eleições diretas para presidente. A campanha visava pressionar 

o Congresso Nacional a aprovar uma emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira 

(PMDB/MT), que previa eleição direta para presidente. A campanha conseguiu ganhar as ruas, 

criando-se um grande consenso nacional. A Rede Globo omitiu-se da cobertura de uma das 

maiores manifestações populares da história do Brasil. Até que, duas semanas antes da votação 

da proposta de emenda, resolveu dar ampla cobertura a um comício ocorrido no Rio de Janeiro, 

em abril de 1984. “A Globo acompanhou os comícios apenas nos telejornais locais. Naquele 

primeiro momento, as manifestações não entraram nos noticiários de rede” (MEMÓRIA 

GLOBO, 2004, p. 156). Mesmo assim, as equipes da Globo Nordeste – em função da postura da 

matriz – foram hostilizadas pelos simpatizantes da campanha que tomou o país. A emenda não 

foi aprovada. Tanto o caso Proconsult como a não cobertura nacional das Diretas já foram 

empecilhos à consolidação da nova estratégia, já que eram vinculações muito negativas à matriz.  
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 O apoio, ao apagar das luzes, da Globo às Diretas Já se deu em função de entendimentos 

entre Roberto Marinho e o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, um dos principais 

líderes do movimento. Com as eleições presidenciais indiretas marcadas para o início de 1985 e, 

considerando-se o desgaste da ditadura, fazia-se necessário, para que setores conservadores 

continuassem no poder, na emergência de um novo bloco histórico, uma conciliação com a 

oposição que excluísse o continuísmo radical. Nesse sentido, a participação de setores na 

campanha das diretas era apenas simbólica, embora muito importante, para justificar o 

rompimento com o bloco histórico em queda. No fundo, esses setores, incluído aí Roberto 

Marinho, não tinham interesse na aprovação da emenda das diretas. Para eles, tal campanha 

apenas legitimava a solução conciliatória. Em sendo aprovada, constituiria um risco para 

emergência de figuras como Brizola ou até mesmo Lula.  

 O candidato da conciliação – a chamada Aliança Democrática - no Colégio Eleitoral era 

Tancredo Neves, do PMDB, tendo como vice José Sarney, representando a Frente Liberal, ala 

dissidente do PDS, partido do governo, que tinha como candidato Paulo Maluf, representando o 

continuísmo radical. Uma das principais figuras no bloco dissidente era Antônio Carlos 

Magalhães, ex-governador da Bahia e amigo de Roberto Marinho. O acordo entre Marinho e 

Tancredo, que pôs a Globo a anunciar a campanha das diretas, implicava a presença de ACM no 

Ministério das Comunicações.  

 Estava chegando ao fim o ciclo político-histórico em que a Globo emergira. Nesse 

sentido, Roberto Marinho precisava “operar” de forma a , no ciclo seguinte,  manter o oligopólio 

e o poder político de suas organizações. Antes de continuar com os aspectos que compõem a 

inserção da Rede Globo no mercado de televisão pernambucano, faz-se necessária a compreensão 

do poder da Globo na Nova República, período histórico iniciado em 1985, com o fim da 

ditadura militar. Nesse sentido, o próximo tópico traz um exemplo deste poder. 

 

1.4. O Poder da Globo na Nova República14 

 Com a vitória de Tancredo no Colégio Eleitoral e os rumores da indicação de Magalhães 

para o Minicom, várias manifestações contrárias a tal indicação ocorreram, especialmente por 

parte do PMDB. Um delas, feita por parlamentares, entre os quais, a deputada pernambucana, 

jornalista Cristina Tavares, que levava ao presidente eleito reivindicações dos setores de 

                                                 
14

  As informações constantes neste tópico foram colhidas em HERZ, Daniel. A História Secreta da Rede Globo. Tchê. Porto Alegre, 1987. 
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comunicação e informática. Na ocasião, os parlamentares também pediam a não permanência do 

secretário-executivo do Minicom, Rômulo Villar Furtado, no cargo há duas gestões e conhecido 

pelas lutas, internas ao governo, que travava, junto com o senador Roberto Campos, em prol do 

capital estrangeiro. Tancredo até chegou a dizer a alguns interlocutores que Villar deixaria o 

cargo, porém Roberto Marinho o advertiu de que, pelo acordo, Villar teria que se manter no 

ministério. Segundo José Sarney, “Ulysses Guimarães disse a Tancredo: 'hoje o PMDB rompe 

com você. É inadmissível que seja o Antônio Carlos'. (...) Aí o Tancredo bateu na perna do 

Ulysses e disse: 'Olha, Ulysses, eu brigo com o papa, eu brigo com a Igreja Católica, eu brigo 

com o PMDB, com todo mundo, eu só não brigo com o Doutor Roberto'” (BIAL, 2004, p. 315). 

 ACM foi nomeado ministro e Rômulo Villar Furtado permaneceu no cargo. Acometido 

por doença grave, Tancredo não tomou posse e faleceu poucos dias depois do início do governo 

que tinha à frente seu vice, José Sarney. 

 A presença de ACM e de Rômulo Villar Furtado no Ministério da Comunicações 

aumentou a influência de Roberto Marinho. Um dos episódios exemplares dessa nova fase de 

relacionamento entre a Globo e o Ministério das Comunicações foi a transferência, para Roberto 

Marinho, do controle acionário da NEC do Brasil, em  1986. “O Ministério das Comunicações 

promoveu, com a diligente atuação do secretario geral Rômulo Villar Furtado, um processo de 

"nacionalização" das empresas estrangeiras através da presença de um sócio nativo que detivesse 

51% do capital com direito a voto. Dissimulando a presença do capital estrangeiro no setor de 

telecomunicações e - o que é decisivo - o controle da tecnologia...” (HERZ, 1987, p. 40).           

 Rômulo Villar Furtado conduziu a aproximação de Mário Garnero - do grupo Brasilinst – 

com os japoneses da NEC, que “nacionalizou” a companhia nipônica. Os problemas começaram  

a surgir quando, aproveitando-se da situação, Garnero passou a, efetivamente, tentar controlar a 

NEC, até que o governo federal decretou a liquidação extrajudicial do banco Brasilinvest e das 

demais empresas de Garnero, chegando o ministro da Fazenda, Francisco Dorneles, por causa de 

irregularidades constatadas, a pedir a prisão preventiva de Garnero. “Garnero controlava a sua 

parte de ações da NEC do Brasil através da Brasilinvest Informática e Telecomunicações (BIT). 

Essa empresa não foi atingida, de imediato, pela liquidação”. (HERZ, 1987, p. 42). 

 Os japoneses tentaram, sem sucesso, assegurar, na justiça, o controle da NEC do Brasil. 

Com o passar do tempo, os japoneses aumentaram a pressão sobre Garnero  e tentaram a extensão 

da liquidação extrajudicial do grupo Brasilinvest ao até então tronco das telecomunicações, a 
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BIT. Depois do pedido de falência, veio o pedido de arresto dos bens. Garnero estava 

encurralado. 

 Avisado sobre a NEC por Rômulo Villar, Roberto Marinho passou a fazer gestões no 

sentido de assumir o controle acionário da empresa. Antônio Carlos Magalhães passou a ocupar 

preciosos minutos no JN diariamente para desqualificar a reputação de Garnero. Os japoneses 

suspenderam todos os investimentos na NEC do Brasil e passaram a cobrar à vista as importações 

feitas pela filial brasileira. 

 Garnero resolveu retornar à presidência do Conselho Administrativo da NEC, provocando 

uma virulenta reação do ministro Antonio Carlos Magalhães, que, autorizado pelo presidente 

Sarney, cancelou as encomendas que o governo mantinha junto à NEC, no valor de 100 milhões 

de dólares. Garnero resistiu por pouco tempo e logo começou a negociar com a Globo, que tinha 

uma procuração dos japoneses. Roberto Marinho adquiriu 51% do capital votante da NEC do 

Brasil. Garnero ficou na sociedade apenas com as ações preferenciais - que dão direito a 

dividendos, mas não a voto. Roberto Marinho pagou a Garnero menos de 1 milhão de dólares, ou 

seja, muito pouco. Na negociação, Garnero aumentou em 7,5%, sua participação acionária.  

 Poucos dias depois de fechado o negócio, a Telebrás e suas 30 subsidiárias iniciaram a 

normalização dos pagamentos e das encomendas junto à NEC do Brasil. Como retribuição ao 

empenho de Antonio Carlos Magalhães, seu amigo, Roberto Marinho, desafiliou a TV Aratu, 

afiliada à Rede Globo em Salvador, e, em seu lugar, pôs a recém-criada TV Bahia, de 

propriedade do ministro, que vinha retransmitindo a também recém-criada Rede Manchete. O 

jornalista José Raimundo, repórter de rede do Jornal Nacional na Bahia e que, por causa disso, 

trocaria a TV Aratu pela TV Bahia, incomodado em ter que trabalhar na empresa de ACM, 

ingressou nos quadros da TV Globo Nordeste. Com o tempo, José Raimundo retornou à Bahia, 

para trabalhar na TV Bahia, onde, até hoje, está15.  

 O caso NEC é apenas um exemplo que ilustra o poder de Roberto Marinho com o novo 

grupo que ascendeu ao poder. A ditadura fora derrotada, a Globo não. 

 

 

 

 

                                                 
15

   Informação verbal. FERRAZ, Vera. 21.09.2006. 
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1.5.  Jornalismo comunitário e  Campanha Nordeste Urgente 

 No início de 1983, o JH local passou a denominar-se NETV 1ª edição, ainda sob a 

apresentação de Marilena Breda, e ficou no ar até 1989. Retornou três anos depois16. Também em 

1983, o Jornal das Sete passou a denominar-se NETV 2ª edição, sob a apresentação de Maria 

Anunciada, que ficou no posto apenas nove meses, sendo substituída pelo paraense Hugo 

Esteves. No mesmo ano, no mês de setembro, foi ao ar o NETV 3ª edição, em substituição ao 

Jornal das Dez, que havia sido criado anos antes. Em sua apresentação, estava Kacá Teixeira, que 

ficou poucos meses, sendo substituído por Maria Anunciada. Ficou no ar até 1989. 

Armando Nogueira dividiu o jornalismo da Rede Globo em dois setores: o comunitário e o 
de rede. A direção dos telejornais comunitários (aqueles produzidos localmente) foi 
entregue a Alberico de Souza Cruz, enquanto Woile Guimarães assumiu a direção dos 
telejornais de rede, entre os quais, o Jornal Nacional. Uma conseqüência direta dessa 
divisão foi o fortalecimento do jornalismo comunitário, com a criação do Globo Cidade e 
dos telejornais locais RJTV, SPTV, MGTV, NETV e DFTV.  
A separação entre jornalismo comunitário e de rede era uma tendência natural de 
organização do jornalismo, pois a cobertura local tem pouco a ver com a cobertura nacional. 
Assim como os jornais de rede tinham um responsável encarregado de toda a cobertura 
nacional, era importante que houvesse uma pessoa que coordenasse a cobertura local de 
cada praça (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 122). 
 

 Benevenuto Jr (2005) diz que a produção local de jornalismo na Rede Globo “foi levada 

a cabo devido à insistência da RBS TV, gaúcha, em reivindicar espaços para exibir seus próprios 

programas, como o Jornal do Almoço (uma revista eletrônica que vai ao ar no final da manhã, há 

38 anos) e o RBS TV, (informativo local do início da noite)” (BENEVENUTO JR, 2005, p. 234). 

 Neste mesmo ano de 1983, entre as matérias feitas por Francisco José sobre a seca do 

Nordeste, uma teve significativo impacto na cúpula da emissora. Foi quando o repórter abordou o 

dia-a-dia de Dona Iraci e seus 10 filhos, em Ouricuri. Essa sertaneja, viúva da seca, vivia o drama 

da fome que assolava milhares de famílias do Sertão. Como eram poucos os repórteres que 

entravam no Jornal Nacional, as matérias eram maiores que as que entram hoje. Esta, que foi ao 

ar no dia 8 de agosto, teve duração de mais ou menos cinco minutos.  Segundo Francisco José 

(2007), a Rede Globo - inclusive a pessoa de Roberto Marinho – sensibilizada com a matéria, 

resolveu desenvolver, sob a coordenação de Paulo Gil Soares – do Globo Repórter - o projeto  

“Nordestinos – o Brasil em Busca de Soluções”, que organizou a campanha “Nordeste 

                                                 
16

  De 1992 a 1994, teve como apresentadores: Hugo Esteves, Jaqueline Calábria e Sylvia Távora; Hélter Duarte (1994); Renata Echeverria 
(1996); e Mônica Silveira (1999). Em 2000, voltou a ser apresentado por uma dupla, Mônica Silveira e Fernando Rego Barros. Em 2001, 
Evaristo Filho substitui Fernando. 
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Urgente17”. A seca já durava cinco anos, levando a região a índices críticos de pobreza e miséria. 

Cerca de 90% do território nordestino – área correspondente a 1200 municípios - encontrava-se 

em estado de emergência. A vida média do nordestino era inferior em 10 anos à dos outros 

brasileiros e a mortalidade infantil ultrapassava em 150% a do Centro Sul do país. Entre os 100 

maiores açudes do Nordeste, 25 estariam totalmente secos até março de 1984 (MEMÓRIA 

GLOBO, 2004). A Rede Globo contratou pesquisadores de universidades nordestinas que 

passaram alguns meses pesquisando in loco a respeito da problemática da seca, bem como 

abordando soluções para tal questão. O resultado foi a publicação de um livro homônimo ao 

projeto. Foi ao ar ao vivo um programa especial transmitido para todo o Nordeste, apresentado 

por Francisco José e pelo jornalista Hermano Henning, que estava na TV Aratu, então afiliada 

global em Salvador (JOSÉ, 2007). 

 

1.6. Nova direção no Jornalismo 

 No início de 1984, Roberto Menezes manifestou o desejo de deixar a Globo Nordeste e 

retornar ao Rio de Janeiro. Ricardo Carvalho passou o mês de janeiro daquele ano no Rio de 

Janeiro, em uma espécie de estágio na produção do Jornal da Globo. Lá, em uma reunião em que 

estavam, além de Carvalho, Roberto Menezes e Raul Bastos, decidiram tentar “emplacar” o nome 

de Bastos para o lugar de Menezes, no Recife. Raul Bastos era um jornalista muito conceituado 

dentro da CGJ. Trabalhava na Globo de São Paulo e, por razões pessoais, queria deixar a capital 

paulista (CARVALHO, 2007). Carvalho e Bastos se conheciam da época em que trabalharam no 

Jornal da República, periódico de oposição à ditadura, lançada ao final dos anos 70 pelo 

jornalista Mino Carta, mas que teve curtíssima duração. Carvalho havia sido correspondente do 

JR no Recife (CUNHA, 2007). A indicação de Bastos não ocorreu. Para o lugar de Menezes, foi 

indicado, provisoriamente, Francisco José, conforme seu próprio depoimento: “... já fui editor-

chefe daqui (...). Depois de um tempo, fiz uma correspondência para Amando Nogueira 

colocando a palavra chefe entre aspas e dizendo que não queria ser chefe. Eu queria voltar para a 

rua” (COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 224). Como Francisco José não tinha interesse em ser 

efetivado no cargo, Alberico de Souza Cruz – o terceiro na hierarquia da CGJ – perguntou-lhe, 

                                                 
17

 Teve início no dia 18 de setembro de 1983, com uma programação especial de 12 horas de duração, na qual foi veiculada uma mensagem 
gravada do Cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles. Um show com artistas populares - no Parque do Anhembi, São Paulo – 
encerrou o primeiro dia da campanha, que durou 30 dias. Neste período, A LBA coordenou o recebimento das doações e a distribuição dos 
alimentos e dos donativos em dinheiro, feitos por telefone.  
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por telefone, quem ele indicava para a função. Resposta: Vera Ferraz18. Alberico conversou com 

Armando Nogueira e “bateram o martelo”. Vera Ferraz era a nova diretora de jornalismo da TV 

Globo Nordeste (JOSÉ, 2007). Uma derrota para Ricardo Carvalho, que foi demitido poucos 

meses depois que Ferraz assumiu o posto. Roberto Menezes acabou deixando a Globo pouco 

tempo depois, por vontade própria. Um grupo de jornalistas da redação “diferenciada” montada 

por Menezes chegou a se reunir, com o intuito de fazer um pedido de demissão coletivo, em 

razão do novo quadro de comando da redação, o que foi logo desencorajado por Ricardo 

Carvalho e acabou não ocorrendo (CARVALHO, 2007). 

 A nova gestão seria marcada pela temática local/regional, ou seja, alinhada com a direção 

regional, porém bastante afinada com a CGJ, no tocante à linguagem jornalística, ao formato 

jornalístico, ao padrão Globo, conforme esta declaração de Vera Ferraz: “A Globo mandava 

manuais de redação, que você tinha que destrinchar. Havia também os seminários, dos quais a 

gente recebia o material de trabalho por malote: o que pode dizer, o que não pode; o que você 

deve dizer, o que não deve. Então aquelas coisas vão ficando na sua cabeça...” (COSTA e 

OLIVEIRA, 2006, p. 269).  

 Uma das pessoas responsáveis pela consolidação do Padrão Globo era Raul Bastos:  

 ... a Central de Afiliadas, então sob o comando de Evandro Guimarães, criou o Prodetaf 
(Projeto de Desenvolvimento do Telejornalismo das Afiliadas). O projeto contava com o 
apoio de profissionais como Raul Bastos e Luiz González, que iam pessoalmente 
implementar mudanças nos telejornais das praças. Tentava-se, dessa forma, minimizar 
distorções entre diferentes regiões do Brasil e criar um padrão de qualidade no 
telejornalismo de todas as emissoras da Rede Globo (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 123).  
 

 Mesmo assim, houve a manutenção de um pequeno espaço experimental. Era, segundo a 

jornalista Yvana Fechine (2007), no período em que ela trabalhou na TV Globo Nordeste  - de 

1987 ao começo de 1990 – o NETV 3ª Edição, em função da pouca audiência do horário – às 22h 

– bem como, em razão dos diretores deste telejornal – Amin Stepple e Ana Farache, serem 

remanescentes da redação “diferenciada” de Roberto Menezes.  

 

1.7. Alterações no mercado e na área de cobertura 

 Em 1983, o quadro de “céu de brigadeiro” em relação à concorrência sofre uma alteração. 

Entra no ar, no canal 6, substituindo a TV Tupi, no dia 5 de junho, a Rede Manchete. Sua torre, 
                                                 
18  A pernambucana Vera de Souza Ferraz chegou à Globo Nordeste em 1977, para a subchefia de reportagem, tendo depois, assumido a chefia. 

Foi editora do JN local e, em 1983, assumiu a chefia de redação. Em 1984, passou a responder pelo departamento de jornalismo da emissora, 
mantendo-se na função por 16 anos. 
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projetada por Oscar Niemeyer, sugere o que seria uma plataforma de foguetes no ano 2000. Em 

sua base “ficariam os estúdios e os espaços de uma sonhada exposição permanente de arte, locais 

de aglutinação de artistas da região, idéia que não chegou a ser concretizada” (SANTANA, 2007, 

p. 319), afirma os ex-diretor da Manchete, Fernando Luiz da Câmara Cascudo, aquele que, nas 

eleições de 1962, foi à TV pedir para a classe média impedir a vitória de Arraes. O telejornalismo 

da Manchete já consegue bons resultados, segundo Rubens Furtado, diretor da rede, em entrevista 

ao Meio e Mensagem, em 1984: “Nas praças de Recife, Belo Horizonte e Fortaleza, os telejornais 

da Manchete obtêm índices de audiência em torno de 15 pontos. No Rio (...) uma média de 10 

pontos (...). No mercado paulista, (...) já atingiram piques de 12 pontos. Nosso telejornalismo é o 

segundo lugar de audiência em todo o Brasil” (BOLAÑO, 2004, p. 176). 

 Ainda no mesmo ano, 1983, no mês de novembro, outra alteração no “céu de brigadeiro”. 

A programação do SBT passou a chegar a Pernambuco através da TV Tropical, canal 12, 

Caruaru, a primeira emissora do interior do estado, que chegava ao Recife através do canal 9, 

retransmissor. Trata-se da emissora do Sistema Detelpe, portanto, estatal. A chegada da nova 

televisão não impediu que a Globo continuasse usando as retransmissoras do sistema. É que, 

nesse momento, elas, as retransmissoras, já eram em número maior, de forma que comportavam 

outra emissora. A TV Tropical chegava a várias cidades do interior e também a Campina 

Grande19. Havia também a questão contratual, em  relação ao uso das retransmissoras do Sistema 

Detelpe pela Globo, que  já não vinha dividindo o espaço com a TV Universitária, conforme 

depoimento do, à época, diretor da TVU, José Mário Austregésilo:  

A Globo fez pressão no governo do Estado e acabou alugando esse sinal com exclusividade 
(...). A forma como isso correu foi mais absurda ainda, porque o Detelpe tinha um contrato 
assinado com a UFPE (...) ... dei a notícia ao público do interior, digno de respeito. Um dos 
argumentos do Detelpe tinha sido que esse público havia feito abaixo-assinado pedindo a 
substituição do sinal da TVU pelo sinal da TV Globo. Então eu pedi às pessoas que, se isso 
fosse verdade, telefonassem ou escrevessem confirmando. Meia hora depois que eu saí do 
estúdio, chegou um fiscal do Dentel, (...) pedindo nossa programação. (...) Liguei para a 
direção do Dentel e soube que o governo do Estado (...) me acusava de haver “incitado a 
população do interior contra o governo do Estado”. Nessa época, era governador de 
Pernambuco o Dr. Roberto Magalhães. Fui ao IV Exército, onde encontrei o coronel 
Tavares, um grande amigo, que já me recebeu dizendo: “Tentaram puxar o seu tapete, não 
é?” Esse rolo todo não deu em nada ... (...). Mas a minha reação serviu para que a questão 
fosse tratada como devia ser. O Detelpe e a TV Globo recuaram temporariamente, os 

                                                 
19

 Há uma retransmissora do Sistema Detelpe em Campina Grande, estado da Paraíba – canal 5. Segundo Fragoso (2006), havia um engenheiro 
do Detelpe, Leonardo Palhares, que aos finais-de-semana, viajava para sua cidade natal, Campina Grande. Numa dessas idas-e-vindas, ele 
percebeu que, através da repetidora de São José do Egito, o sinal do Detelpe chegava, de forma precária, à cidade paraibana. Sabendo disso, a 
Prefeitura local financiou toda uma estrutura para que o Detelpe instalasse lá uma retransmissora.  
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procedimentos normais foram observados, o que me deu tempo de preparar os 
telespectadores do interior para a nossa saída do ar (SANTANA, 2007, p. 180).  
 

 Com o uso exclusivo das antenas retransmissoras do Detelpe, a Globo Nordeste passou a 

levar ao ar um telejornal estatal. É que o Governo do Estado, quando o uso das retransmissoras 

era compartilhado, produzia um telejornal diário – Jornal do Interior - com duração de cerca de 

15 minutos, que entrava no ar – somente para o interior – através da programação da TVU. Como 

o uso das retransmissoras passou a ser exclusivo da Globo Nordeste, este telejornal passou a ser 

visto através da emissora dos Marinho, sempre minutos antes da programação de esta entrar 

oficialmente no ar – somente para o interior. A feitura do Jornal do Interior era possível graças a 

uma parceria com a TVU. Para isso, o Detelpe equipou a TV Universitária com alguns 

instrumentos que não constavam na emissora da UFPE – como um carro de externas – de forma, 

inclusive, que esta passasse a transmitir seu sinal em cores. A transmissão era feita através da 

estação da Embratel, em Jaboatão, que mandava para Petrolina, por uma rota reserva. Na 

produção do Jornal do Interior, estava Ronan Drummond, que havia deixado a Globo para 

trabalhar no governo de Pernambuco. O Jornal do Interior pode ser considerado o “embrião” da 

TV Tropical. Sobre o início da emissora estatal, mais uma vez, o depoimento de Tales Antônio, 

ex-diretor do Detelpe: 

Víamos no governador um grande aliado da TV Tropical, considerando a ida do Dr. 
Roberto Magalhães frequentemente ao estúdio do Detelpe para gravar mensagens aos 
municípios pernambucanos retransmitidas pelo sistema de interiorização de TV, mas, para 
nossa surpresa, ele hesitou em ativar de imediato a emissora, por causa do assédio 
sistemático da Rede Globo, que lhe prometera cobertura nacional ampla e irrestrita, desde 
que esquecesse a TV Tropical (...). O engenheiro José Múcio Monteiro, novo secretário dos 
Transportes, Energia e Comunicações, já perto do fim do prazo dado pelo Dentel, nos 
autorizou a colocar no ar a  TV Tropical, em experiência... Firmado um contrato com a rede 
SBT, o Detelpe gerou uma receita financeira proporcional ao faturamento em comerciais 
veiculados (SANTANA, 2007,. 381).  
  

 Em 1985, a programação nacional da Rede Globo passou a chegar à Ilha de Fernando de 

Noronha, território federal. Por ocasião de copas do mundo, várias tentativas foram feitas por 

moradores da ilha, instalando antenas no Morro do Pico e no Morro do Francês, porém sem 

sucesso (ILHA DE NORONHA, 2007). Em 1982, o governo militar instalou no arquipélago, 

através da Radiobrás, uma retransmissora, que exibia a programação da TV Nacional de Brasília. 

Apesar de retransmissora, passou-se a emitir programação local, sob o nome de TV Golfinho, 

mesmo sem ser uma geradora. Em 1985, a programação da TV Nacional foi substituída pela 
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programação nacional da Rede Globo, via satélite, direto da TV Globo do Rio de Janeiro. Os 

militares instalaram também, junto com a retransmissora, uma rádio, que transmitia, gravada, a 

programação da Rádio Nacional20.  

 Em 1987, o mercado de televisão pernambucano voltou a sofrer alterações. Após ser 

procurado pelo ministro da Casa Civil do governo Sarney, Marco Maciel, que queria manter o 

Sistema Jornal do Commercio nas mãos de grupos pernambucanos, o empresário João Carlos 

Paes Mendonça, dono supermercado Bompreço, comprou o Sistema JC, depois de mais de uma 

década nas mãos de vários interventores. Sobre isso, falou Paes Mendonça:  

Embora seja sergipano, trago dentro de mim uma grande afeição por Pernambuco, terra que 
me adotou e me acolheu tão bem. Acho que estava impregnado do espírito de 
pernambucanidade e esse sentimento me fez enfrentar até a reprovação de minha família 
(...). O diagnóstico da empresa não era bom, mas resolvi procurar, dentro de minhas 
possibilidades, os remédios adequados para a sua recuperação (SANTANA, 2007, p. 167). 
 

 Paes Mendonça recolocou o grupo, incluindo aí a televisão, agora denominada apenas TV 

Jornal, na disputa por audiência e faturamento. Logo a TV Jornal trocou a Bandeirantes pelo 

SBT, rede emergente, fazendo com que a TV Tropical se afiliasse a Bandeirantes. No ano 

seguinte, durante o governo Arraes, que retornou ao Palácio do Campo das Princesas, a TV 

Tropical passou a denominar-se TV Pernambuco, e viveu o seu melhor momento, com muitas 

produções locais, chegando a ganhar prêmios com o Programa Campo Livre, direcionado à 

população da Zona Rural, em disputas nas quais concorriam programas como o Globo Rural. No 

ano seguinte, 1988, a Ilha de Fernando de Noronha foi reanexada ao estado de Pernambuco, 

razão pela qual a retransmissora, sob o nome de TV Golfinho, e a rádio passaram a ser geridas  

pelo governo do estado, já que o governo do distrito, órgão responsável pela emissora, passou a 

ser um órgão estadual. Continuou retransmitindo, via satélite, a Rede Globo. 

 No ano de 1987, a área de cobertura da TV Globo Nordeste voltou a ter alterações. Se 

antes houve uma expansão, em 1987 houve uma diminuição da área. É que entraram no ar, no dia 

2 de janeiro, duas afiliadas globais: as TVs Cabo Branco, de João Pessoa, e Paraíba, de Campina 

Grande, esta última, em substituição à TV Borborema. Também, dia 1º de setembro, entrou no ar 

a TV Cabugi, de Natal, pertencente ao então ministro Aluízio Alves, também afiliada global, de 

forma que, a partir de então, a Globo Nordeste passou a emitir programação apenas para o estado 
                                                 
20

 Até 1975, não havia sistema de telefonia em Fernando de Noronha. Toda a comunicação a viva-voz com o continente dependia de dois 
radioamadores que viviam na ilha e davam apoio quando possível. O Ministério das Comunicações  ligou Noronha às demais regiões do país,  
via telefone, em 05/05/75. No início, o sistema era precário, somente melhorando com o satélite da Embratel (ILHA DE NORONHA, 2007).  
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de Pernambuco. Essas readequações da área de cobertura já estavam nos planos da Rede Globo, 

pois era previsível que, com o passar do tempo, seriam montadas emissoras em tais cidades. A 

verdade é que a cobertura feita, em relação aos assuntos que interessavam aos estados da Paraíba 

e do Rio Grande do Norte, era muito precária.   

 Em relação ao esporte, só para dar um exemplo, segundo Paulo Moraes – editor de 

esportes da emissora - (2007), praticamente inexistia qualquer cobertura. O desporto paraibano e 

potiguar raramente eram abordados. Transmissão de jogos de alguns dos times desses dois 

estados só se fosse contra equipes do Recife, numa linguagem direcionada para o torcedor 

pernambucano. Entre as pouquíssimas vezes em que o desporto paraibano e/ou potiguar foi 

notícia na Globo Nordeste, Moraes (2007) lembra uma matéria sobre Alberi, jogador que marcou 

época no ABC Futebol Clube. O termo “Nordeste” tinha conotação apenas política na lógica de 

integração nacional proposta pelos militares, a qual a Globo apoiava e com a qual se beneficiava. 

Na prática, a emissora sempre foi mais voltada para o público e para o mercado pernambucanos. 

Com a diminuição da área de cobertura, Cléo Nicéas chegou a pensar na alteração do nome da 

emissora para TV Globo Pernambuco, porém encontrou a resistência de João Carlos Magaldi, da 

Central Globo de Comunicação. 

 Novas alterações na área de cobertura ocorreram em agosto de 1991, com a entrada no ar 

de duas novas afiliadas globais no interior do estado: no Sertão, a TV Grande Rio, canal 2, de 

Petrolina - pertencente à família Coelho, importante oligarquia pernambucana - e, no Agreste, a 

TV Asa Branca, canal 8, de Caruaru – que tinha como um dos principais acionistas o deputado 

federal Inocêncio de Oliveira, do PFL. Com isso, a Globo Nordeste voltou a atingir, basicamente, 

cidades próximas ao Recife e também a Zona da Mata. Alguns telejornais da emissora passaram, 

no entanto, a ser retransmitidos, total ou parcialmente, pelas TVs Grande Rio e Asa Branca. Essas 

mudanças na área de cobertura, a exemplo das ocorridas quatro anos antes, também estavam 

previstas pela Globo. 

  Ainda em 1991, mais concorrentes no mercado de televisão pernambucano. No dia 26 de 

novembro, começou a chegar ao Recife o sinal da primeira emissora segmentada em canal aberto 

do Brasil, a MTV, através da retransmissora do canal 27, UHF. Onze dias antes, no dia 15 de 

novembro, já havia entrado no ar a TV Tribuna, canal 4, Recife, do grupo João Santos, 

pernambucano, dono da fábrica de cimento Nassau e também do Sistema Tribuna de 

Comunicação – atuando no estado do Espírito Santo. A nova emissora afiliou-se à Rede 
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Bandeirantes, obrigando a TV Pernambuco a procurar outra rede, a Record. No entanto, a 

afiliação da TV Pernambuco à Rede Record durou pouco, pois o governador Joaquim 

Francisco21, do PFL, cioso da imagem negativa, naquele momento, da Igreja Universal do Reino 

de Deus, nova dona da emissora paulista e que trocava “farpas” públicas com a Globo, desfez o 

acordo. Era um período em que o canal pernambucano já começava a entrar em decadência. A 

emissora estatal passou a levar ao ar a programação da TV Cultura, de São Paulo, que, 

parcialmente, por essa época, passou a ser vista também pela TV Universitária, emissora que 

retransmitia a programação da TVE do Rio de Janeiro e que passou a oscilar, diariamente, entre a 

programação da emissora carioca e a da paulista, o que ocorre até os dias atuais (LOURENÇO, 

2006). 

 Este período acima relatado, no qual, aos poucos, foram surgindo novas emissoras, insere-

se na transição para a Fase da Multiplicidade da Oferta, que tem início em 1995, com a aprovação 

da lei de TV a cabo. É importante perceber que, apesar da multiplicidade da oferta de canais, o 

mercado de televisão no Brasil continuaria em oligopólio.  

 

1.8. Debates eleitorais 

 Em 1985, a Rede Globo organizou debates eleitorais. Foi a volta das eleições diretas para 

prefeitos de capitais. No Recife, o NETV Debate, mediado por Francisco José, contou com a 

presença de Jarbas Vasconcelos, do PSB22; Sérgio Murilo, do PMDB; Bruno Maranhão, do PT; 

Roberto Freire, do PCB; Augusto Lucena, do PDC; e João Coelho, do PDT. A eleição foi vencida 

por Jarbas Vasconcelos. No ano seguinte,  a rede dos Marinho repetiu a dose nas eleições para 

governadores, que marcaram a volta de Miguel Arraes ao Palácio do Campo das Princesas. Mais 

uma vez os caminhos de Ivanildo Sampaio e Eurico Andrade se cruzaram, desta vez Andrade 

levando a melhor. Francisco José mediou três debates em um único dia: de manhã, gravado com 

os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte23;  à tarde, com os da Paraíba, também 

gravado24; à noite, ao vivo, com Miguel Arraes (PMDB) e José Múcio (PFL), que disputavam o 

                                                 
21

 Governou Pernambuco de 1991 a 1995. 
22

  Como não conseguiu ser o candidato do PMDB, partido que tinha um caráter frentista, Jarbas Vasconcelos, com o apoio de Arraes (PMDB) e 
de Pelópidas Silveira (PSB), filiou-se ao PSB apenas para disputar a eleição, retornando, em seguida, para o PMDB, como previa o acordo.  

23
 Geraldo Melo (PMDB), João Faustino (PDS), Aldo Tinoco (PDT) e Tião Carneiro (PT). 

24
 Tarcízio Burity (PMDB), Carlos Alberto Bezerra (PT) e Marcondes Gadelha (PFL). 
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governo de Pernambuco. Houve agressões entre militantes no Morro do Peludo25. 

Simultaneamente ao debate entre Miguel Arraes e José Múcio, os outros dois gravados foram ao 

ar para seus estados. Os vencedores foram Geraldo Melo (RN), Tarcísio Burity (PB) e Miguel 

Arraes (PE), todos do PMDB. A presença de Francisco José na mediação dos debates não ocorria 

à toa. Além de  prestígio junto à cúpula da CGJ, o repórter gozava de credibilidade junto ao 

público pernambucano, razão pela qual, até hoje, media os debates eleitorais. A título de registro, 

para as eleições de 1988, o candidato do PFL à prefeitura do Recife, Joaquim Francisco26, com 

base em pesquisas de opinião, convidou o repórter para ser candidato a vice-prefeito. As 

pesquisas não só atestavam a credibilidade do Chico José, como também a possibilidade real de 

vitória pefelista, o que ocorreu. Como Joaquim Francisco pretendia, se eleito, deixar o cargo no 

meio da gestão, para concorrer ao governo do estado, em 1990, fato que aconteceu, Francisco 

José viraria prefeito da capital pernambucana. Ele não quis. Sobre a conversa que teve com 

Joaquim Francisco, Chico José declarou: 

...havia dois itens na pesquisa: em quem as pessoas confiavam e quem (...) conheciam mais. 
Em ambas as questões a reposta era o repórter Francisco José. Então, nós tivemos uma 
longa conversa (...) Eu disse: “Não sou político e não vou ser político”. E ele falou: “Mas as 
pessoas acreditam em você”. Rebati dizendo que acreditam enquanto eu não for político: 
“As pessoas me vêem como jornalista, e como eu vou viver se deixo agora o meu 
trabalho?” (...) Ele disse: “Não, mais dinheiro não é problema”. Eu falei: “Esse é um 
problema para mim: receber dinheiro para ser candidato. (...)” (COSTA e OLIVEIRA, 
2006, p. 220). 
 
 

1.9. Futebol e Editoria de Esportes 

 Em 1987, os grandes clubes de futebol do Brasil fundaram o Clube dos 1327 e realizaram 

a Copa União28, em substituição ao campeonato brasileiro. A CBF denominou este torneio de 

Módulo Verde e organizou os Módulos Amarelo29, Azul e Branco, determinando que os dois 

primeiros da Copa União deveriam disputar um quadrangular com o campeão e com o vice do 

Módulo Amarelo, de forma a definir o campeão brasileiro daquele ano. As 16 equipes do Módulo 

Amarelo haviam conseguido boas colocações no campeonato brasileiro do ano anterior, ao passo 

                                                 
25

 Esta eleição foi uma das mais polarizadas e ideologizadas da história política do Brasil, em função das simbologias carregadas por Arraes e 
pela categoria patronal do seu adversário – usineira - bem como pela conjuntura pós-ditadura. A existência de apenas duas candidaturas 
retratam bem tal quadro. Pernambuco dividiu-se em dois lados. 

26
 Joaquim Francisco é filho do ex-governador Moura Cavalcanti. Ele já havia sido perfeito do Recife de 1982 a 1986, nomeado pelo 

governador Roberto Magalhães, já que as capitais, por causa da ditadura, ainda não haviam conquistado o direito de votar para prefeito. 
27

 Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Atlético/MG, Cruzeiro e Bahia. 
28

 Além dos 13 clubes, a competição contou com a presença do Santa Cruz/PE, do Goiás e do Coritiba. 
29

 Tinha a participação de 3 times pernambucanos, a saber: Sport, Náutico e Central. 
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que as do Módulo Verde, não necessariamente. O Módulo Amarelo terminou empatado entre o 

Sport Recife e o Guarani de Campinas. Foi determinado o quadrangular entre esses dois clubes e 

mais o Flamengo e o Internacional, campeão e vice-campeão da Copa União, respectivamente. 

Cariocas e gaúchos não compareceram aos jogos do quadrangular, pois entendiam ser o Módulo 

Verde o próprio campeonato brasileiro, sendo eles, campeão e vice-campeão nacionais 

respectivamente. Com isso, Sport e Guarani disputaram a final do quadrangular, levando a equipe 

pernambucana, o título de campeão brasileiro. Tal conquista, no entanto, nunca conseguiu se 

legitimar. Uma das instituições que dificultavam tal legitimação era a Rede Globo, que 

patrocinava/transmitia os jogos da Copa União. Mais uma vez, a exemplo do Proconsult e das 

Diretas já, a TV Globo Nordeste prejudicou-se em função de vinculações negativas à matriz, 

mesmo tendo a emissora, através de sua editoria de esportes, durante todo o processo, divulgado 

o Sport como campeão brasileiro. Torcedores do Leão da Ilha xingavam os repórteres da Globo 

Nordeste, atiravam-lhes objetos, chegando, inclusive, a furarem pneus dos carros da emissora 

(MORAES, 2007). Ainda sobre  a cobertura esportiva, o campeonato pernambucano de futebol, 

ao final dos anos 1980, teve algumas edições transmitidas, só parando por falta de entendimento 

com os clubes. Jota Raposo, diretor de programação, comentava os jogos. A editoria de esportes 

da Globo Nordeste foi criada em abril de 1982, com a contratação do jornalista pernambucano 

Paulo Moraes, experiente profissional que, de 1964 a 1982 - sempre cobrindo esportes - passou 

por jornais e rádios de Pernambuco e pela sucursal recifense do Estado de São Paulo. Moraes foi 

convidado por Roberto Menezes e Ricardo Carvalho. No começo, a editoria era composta apenas 

por ele (MORAES, 2007). Na matriz, a divisão de esportes já existia há quase uma década 

(MEMÓRIA GLOBO, 2004). Paulo Moraes ocupa o cargo até hoje. 

 

1.10. Bom Dia Pernambuco, Eleições 89 e Globo Comunidade 

No ano de 1989, o Bom Dia Pernambuco foi ao ar pela primeira vez. Seu apresentador, 

Duda Amaral30, chefe de redação da emissora, apresentou o telejornal matutino até 199431. O 

programa era uma estratégia da Rede para todas as praças. Até então, existia apenas o Bom Dia 

São Paulo, no ar desde 1977. O fato de São Paulo ser o principal mercado do país fazia (e faz) 

que a Globo tivesse uma atenção especial para com aquela população, tentando desmistificar a 
                                                 
30 Na Globo Nordeste desde 1974, como estagiário. Passou por várias funções e, em 1985, assumiu a chefia de redação, na qual ainda se 

encontra. 
31 Foi substituído por Hugo Esteves.  Em seguida, Sylvia Távora. Em 1996, Hélter Duarte assumiu a função, seguido, em 1998, de Fernando Rego Barros. 

Em 2000, Marianne Brito.  
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idéia de emissora carioca, inclusive. A RBS também já punha no ar há algum tempo o Bom Dia 

Santa Catarina e, depois, o Bom Dia Rio Grande. Por causa da diminuição da área de cobertura, 

dois anos antes, o programa não se chamou Bom Dia Nordeste, a exemplo dos outros telejornais 

da emissora que, mesmo com a redução da área de cobertura, mantiveram seus nomes em função 

da historicidade que adquiriram. 

É por essa época que Francisco José passa a ser repórter especial e deixa de ser 

necessariamente o repórter de rede. Quando um assunto tinha relevância nacional, o repórter 

enviado para cobrir o fato era o de rede. Quando o assunto só ganhava relevância nacional depois 

de feita a cobertura para os telejornais locais, o material era refeito, mesmo não conseguindo mais 

imagens do repórter “dentro” do fato. Isso era previsto, inclusive, nos contratos de trabalho dos 

repórteres. Era uma prática comum, feita sem constrangimentos. Nos dias atuais, já não existe a 

exigência de ser apenas o repórter de rede que pode aparecer no JN. 

 Ainda em 1989, no dia 26 de agosto, um sábado, na praia de Boa Viagem, o então 

candidato à presidência da república, Fernando Collor de Melo, participava de uma atividade de 

campanha, quando seus seguranças agrediram jornalistas da Veja e da Rede Manchete (JORNAL 

DO BRASIL, 19.12.1989). A repórter da TV Globo Nordeste, Yvana Fechine, estava lá e cobriu 

tudo. As imagens foram ao ar nos telejornais locais da emissora. Como, àquela época, só os 

repórteres de rede entravam no JN, Fechine achou que o material seria retrabalhado pelo repórter 

de rede ou iria ao ar como “nota coberta”, o que ocorreu, porém, de forma a esconder o incidente. 

É que diante do apoio notório de Roberto Marinho à candidatura de Collor, a editoria de rede da 

Globo Nordeste se autocensurou e, na edição do material, cortou as imagens do incidente, 

achando que o JN não levaria ao ar. O resultado é que a Rede Globo foi “furada” pelos grandes 

jornais, via suas sucursais, bem como pelas outras redes de TV, que, naquele momento, já 

estavam operando no Recife, fosse com emissora própria – a Rede Manchete - fosse com afiliada 

– As Redes Bandeirantes, SBT e TVE, através das TVs Pernambuco, Jornal e Universitária, 

respectivamente. Em razão do “furo” a matriz se queixou da “falha” à filial (FECHINE, 2007). 

 No começo dos anos 90, a TV Globo Nordeste pôs no ar o programa Globo Comunidade. 

Paulo Cunha (2007), primeiro editor de texto do programa, diz que o Globo Comunidade servia 

para dar vazão a uma pauta ainda difícil de ser abordada nos telejornais naquele momento. O 

programa ia ao ar em um horário inconveniente – mais ou menos, 8 horas do domingo – sempre 
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dando voz aos sindicatos, às associações de moradores etc., que aproveitavam o espaço para 

solicitar providências às autoridades sobre os problemas que afligiam aquelas bases sociais.  

 O Globo Comunidade é um bem-sucedido exemplo de uso da pernambucanidade, nesta 

nova realidade, estendida – na coletividade pernambucana – para além da elite, ou seja, 

abarcando e enquadrando setores mais pobres, porém, que também respondem, de forma 

subalterna, pela construção simbólica de tal mito.  A adoção dos interesses das comunidades se 

dá parcialmente, em uma lógica de construção hegemônica, que, para se legitimar, precisa 

assumir o  discurso subalterno.  

 Aos poucos, o programa foi adotado pela rede e passou a ser apresentado em outras 

praças. O jornalista Roberto Cavalcanti (2007) afirma que o Globo Comunidade feito pela Globo 

Nordeste era referencia para todos seus similares, nas outras praças do país. 

 

1.11. Programas locais 

 No começo dos anos 80, o Departamento de Programação da TV Globo Nordeste, sob o 

comando de Jota Raposo, pôs no ar o Canta Nordeste, programa que ia ao ar aos sábados, 

recebendo músicos da região. Durou alguns anos. Em 1982, o departamento pôs no ar o TV 

Mulher local. A jornalista goiana, porém, desde a infância radicada no Recife, Stella Maris 

Saldanha, após ser submetida a testes, foi contratada especialmente para apresentar a “janela” 

local do programa homônimo que a Rede Globo, a partir de São Paulo, gerava para todo o país, 

ao vivo, sob a apresentação da jornalista Marília Gabriela, desde 1980. A exemplo do nacional, o 

TV Mulher local, também ao vivo, era dividido em quadros. Um deles, segundo Maris, era uma 

espécie de agenda cultural32. Um outro quadro era o Ponto de Encontro, uma entrevista, em geral, 

com artistas locais e/ou de projeção nacional. Também com uma certa frequência, as entrevistas 

eram ligadas à prestação de serviços, sobre saúde, educação. Stella Maris apresentava toda a parte 

do programa feita no estúdio. Havia reportagens, também feitas por ela e, depois, pela jornalista 

Aline Grego Lins, que trabalhou na Globo Nordeste durante uma parte deste período. Na 

produção, outra mulher, Cirlene Leite. A supervisão ficava a cargo de Antônio Napoles. O TV 

Mulher local foi extinto junto com o nacional, em 1986. Durante esses quatro anos, sua duração 

diária variou de 12 a 30 minutos, sempre pela manhã. Eventualmente, matérias produzidas pelo 

programa eram exibidas no TV Mulher nacional. O programa foi criado por sugestão da Rede 

                                                 
32

  Em correspondência eletrônica. 29.04.2007. 
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Globo para suas praças, em um momento em que o TV Mulher nacional já estava consolidado, 

afirma Stella. Ela lembra que a TV Aratu, de Salvador, pôs o programa no ar antes da Globo 

Nordeste. Maris lembra ainda que os recursos para produção da “janela” local do TV Mulher 

eram escassos. O TV Mulher nacional, sob a direção de Nilton Travesso e que tinha três horas de 

duração, marcou época na televisão brasileira. No programa, eram abordados, assim como nas 

“janelas” locais, temas relacionados à política, economia e sexualidade, aproveitando a 

conjuntura de abertura política da época.  

 Com o fim do programa, as jornalistas Stella Maris e Aline Grego, ainda no Departamento 

de Produção, roteirizaram e escreveram um especial para os aniversários de Olinda e Recife, que 

ocorrem no mesmo dia. Maris fez também um outro especial sobre a Paixão de Cristo de Fazenda 

Nova, uma espécie de making of, no qual mostrava os bastidores do espetáculo e a vida dos atores 

quando não estavam atuando33.  

 É por essa época, final dos anos 80, que o Frevança deixa de ser realizado. Só em 1991, a 

Globo Nordeste volta a organizar um festival: o Canta Nordeste. Consistia em um festival de 

música com eliminatórias organizadas por todas as emissoras da Rede Globo no Nordeste, em 

suas regiões de cobertura. As eliminatórias ocorriam na mesma data e eram transmitidas pelas 

emissoras/promotoras para suas áreas de cobertura e a final era transmitida para todo o Nordeste. 

Em 1995, por exemplo, a música Meninos do Sertão, dos compositores Petrúcio Amorim e 

Maciel Melo, foi a vencedora, na voz da cantora Nádia Maia. O festival durou até o fim dos anos 

90. 

 Embora tendo produzido o TV Mulher local, a produção da Globo Nordeste, até a primeira 

metade dos anos 90, se diferenciava pouco da fase anterior. Tal programa cumpria muito mais 

uma estratégia da rede. E o Canta Nordeste, responsável pela revelação de grandes valores da 

música nordestina, apenas, de certa forma, substituía o Frevança.  

 

1.12. Comercial 

 Na área comercial, as estratégias levadas pela Globo transformaram o mercado local, de 

forma que, nos anos 80, já havia se estabelecido um nível profissionalizado de relação, praticado, 

inclusive, pela própria concorrência. Nos anos 90, houve a consolidação do novo modelo. 

                                                 
33 Em seguida, Stella Maris migrou para o Departamento de Jornalismo, assumindo a subchefia de reportagem, quando o chefe era o jornalista 

Paulo André Leitão. Foi ainda editora de texto de telejornais e deixou a Globo Nordeste em 1989. 
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Se os anos 70 tornaram a propaganda em Pernambuco mais profissional graças sobretudo à 
exigência da moderna televisão, a década de 80 trouxe maturidade ao setor. (...), sair do 
estágio quase amadorístico da troca de favores, do negócio entre amigos, foi um áspero e 
difícil caminho onde os profissionais da propaganda tiveram que superar não apenas os 
desafios dos novos tempos mas também os antigos vícios do mercado (MUHLE et ali apud 
MORAIS, 2004, p. 230). 
 

Em 1991, a Globo Nordeste desativou sua produtora de comerciais. Ao criá-la, ainda na 

década de 70, a intenção da Globo era apenas desenvolver o mercado de produção comercial em 

Pernambuco. Uma vez isso ocorrendo, com o surgimento de produtoras, a emissora encerraria os 

trabalhos no setor. Nos últimos anos de funcionamento, a produtora global vinha, praticamente, 

produzindo comerciais apenas para anunciantes da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do interior 

de Pernambuco. Com o advento das afiliadas criadas em Campina Grande, João Pessoa e Natal, 

em 1987, e em Petrolina e Caruaru, quatro anos depois, o diálogo desses anunciantes passou a ser 

diretamente com as novas emissoras, razão pela qual a produtora perdeu a  necessidade de existir, 

já que, no Recife, ao final da década de 80, “... as produtoras de vídeo local já apresentam um 

trabalho de melhor qualidade e se preocupam em investir na produção de comerciais” (MORAIS, 

2004, p. 232).  

 Quando falta anunciante, a Globo Nordeste anuncia-se, institucionalmente, a exemplo de 

outras emissoras da rede: “...o objetivo da empresa é tentar aproveitar ao máximo seu espaço 

comercial, sendo que aqueles que ficam ociosos são ocupados com a divulgação de produtos da 

própria Globo” (FERNANDES, 1996, p. 59). 
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2. Primeira metade dos anos 90: panorama geral 

 Em abril 1992, a TV Globo Nordeste completou 20 anos no ar e 10 anos sob a direção de 

Cleo Nicéas. Um cartaz comemorativo de circulação interna, com uma fotografia da direção da 

emissora, deixava clara a nova estratégia, que buscava uma identidade regional/local e  também o 

diálogo permanente entre os departamentos. O cartaz trazia o seguinte texto, assinado por todos 

os diretores: 

Assim se passaram 10 anos. 
No dia 26 de maio de 1982, o Cléo assumiu a direção regional da Rede Globo Nordeste. 
Até aí, nada de mais. É um fato na vida funcional, sem diferença de outro qualquer. Mas, 
nestes 10 anos muita coisa aconteceu. 
A Globo Nordeste passou a falar um nordestinês puro. Tudo que é nosso, da terra, merece 
um tratamento especial. O talento foi valorizado. O Cléo tem um outro mérito: conseguiu 
unir de tal forma a equipe da TV Globo, que hoje é um time único e imbatível. 
Tudo isso não poderia passar sem registro. 
Assim, Cléo, a sua equipe espera ter, no mínimo, mais 10 anos desta convivência amiga e 
profissional.  
 

 Uma curta caminhada pelas instalações da emissora, no Morro do Peludo, é o suficiente 

para se perceber que um dos instrumentos usados na construção estratégica da “família” Globo 

Nordeste foram as placas metálicas fixadas nas paredes, sempre homenageando algum 

funcionário “histórico”, como nos três exemplos a seguir: 

Manoel do Carmo Silva, “o mestre do artesanato”. 
Com talento de inventor criou peças que ajudaram a colocar a nossa emissora no ar. Nas 
emergências com o transmissor, quando todo mundo ficava em polvorosa, lá vinha Manoel 
para semear a calma e apontar a solução. Trabalhou sempre disposto a vencer qualquer 
obstáculo para devolver o sinal da TV Globo ao telespectador.  
 
Augusto Severino da Silva, “o construtor”. 
Assim poderemos definir aquele que, como servente de pedreiro, ajudou a erguer esta 
empresa e foi também um dos que participaram da expansão do sinal da emissora para o 
interior de Pernambuco e outros estados do Nordeste. 
 
Este lugar agora tem nome: “Rua Severino Ferreira da Silva”. Office-boy, cobrador, 
tesoureiro, apoio administrativo. 
Mais que um grande profissional, um exemplo a ser seguido por todos que por aqui 
passarem. Qualquer modificação que este prédio venha a sofrer, esta placa não poderá 
perder o seu lugar  de destaque. 
 

Em 1993, nos meses de novembro e dezembro, segundo o Ibope, no horário noturno, a 

Globo atingia 73 pontos de audiência na praça do Recife, um crescimento de 10 pontos, em 10 

anos – apesar dos três novos canais comerciais instalados na cidade, neste período, e do 

revigoramento da TV Jornal. Mesmo assim, ficava à frente apenas da praça de São Paulo (62). À 
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frente da do Recife, estavam, entre as principais praças, as de Brasília (83), de Salvador e de 

Curitiba (82), do Rio de Janeiro (81), de Belo Horizonte (79) e de Porto Alegre (74) 

(FERNANDES, 1996). 

 Também em 1993, Rigoberto Gruner deixou a Globo. Para o seu lugar, pela primeira vez 

no Departamento Comercial, desde que Nicéas deixou este cargo, um executivo formado na 

própria Globo Nordeste: Iuri Gomes Maia Leite, pernambucano que estava na emissora desde 

1981 e filho de Ronildo Maia Leite, que fora preso na invasão do Última Hora e que, depois, 

trabalhara em O Globo. No mesmo ano, 1993, Eider Carneiro, acometido por problemas de 

saúde, deixou a direção do Departamento de Engenharia. Para o seu lugar, vindo da TV Globo de 

Juiz de Fora, o baiano Raymundo Barros34. Carneiro também teve uma placa em sua homenagem 

descerrada: “O Mestre Eider Carneiro, diretor de engenharia, nos 21 anos de Globo Nordeste, 

formou profissionais, expandiu o sinal, melhorou a qualidade técnica e, principalmente, 

colecionou amigos. Olinda, 30 de outubro de 1993. Funcionários e diretores da Globo Nordeste”. 

Eider Carneiro morreria no dia 7 de janeiro de 1997.  

Em março de 1995, ocorreria uma simples substituição de diretor, porém, carregada de 

simbologia, embora despercebida. Raymundo Barros, diretor de engenharia, retornaria à matriz. 

Para o seu lugar, o pernambucano José Augusto de Matos Almeida, que havia entrado na Globo 

Nordeste em 1985, como estagiário. Pronto: estaria completo o time de executivos formados 

dentro da própria emissora.  

Também nesta primeira metade da década de 90, ainda em 1993, o Ação Global, operação 

que integra o “marketing de relacionamento” comunitário da Rede Globo, foi realizado, pela 

primeira vez, no Recife. Trata-se de uma atividade que ocorre em todo o país, com o suporte das 

emissoras afiliadas, atuando basicamente nas áreas de educação, saúde e cidadania. É uma 

parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI) que, uma ou duas vezes por ano, durante um 

dia inteiro, desenvolve várias ações comunitárias, como emissão de documentos e exames 

médicos, além de palestras35.  

Por fim, em 1994, os primeiros canais por assinatura – da Globosat - passam a ser vistos 

pelos recifenses, através da Net-Brasil, empresa  da qual a Rede Globo é sócia (TOLEDO, 

17.09.2000). É o oligopólio se reformatando. 
                                                 
34 Oriundo da TV Globo de Juiz de Fora, o baiano Raymundo Costa Pinto Barros ficou na Globo Nordeste de novembro de 1993 até março de 1995, 

quando foi para a Globo de São Paulo. 
35 O Ação Global existe até hoje. Em Pernambuco, mais de 15 municípios já foram contemplados em um total de mais de 1 milhão de atendimentos 

(ROCHA, 2002). 



 

 

 

 

 

 

 

5. OS EFEITOS DA REENGENHARIA DAS ORGANIZAÇÕES 

GLOBO NA TV GLOBO NORDESTE NA FASE DA 
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Somos líderes de audiência e temos um perfil bem definido, 

mas isso não impede que estejamos sempre promovendo os 

ajustes que se fizerem necessários. 

 

Celso Coli  
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1. Mercado Brasileiro de Televisão  

1.1. Transição para a Fase da Multiplicidade da Oferta1 

Por volta de 1985, a televisão brasileira entra na transição rumo à chamada Fase da 

Multiplicidade da Oferta, que se dá em razão, não só das novas redes – SBT e Manchete – como 

também pelo surgimento do videocassete, das antenas parabólicas e, ao final dos anos 80, do 

controle remoto, da TV a cabo e do próprio reposicionamento da Rede Record, agora pertencente 

ao Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, que, no início dos anos 90, compra 

a TV Rio, canal 13, do Rio de Janeiro2. A Manchete, com programação direcionada para as 

classes A e B, tinha a simpatia do mercado publicitário, e o SBT, que já havia conseguido bons 

índices de audiência, tentava penetrar no bolo publicitário reformatando sua programação e 

contratando o jornalista Boris Casoy e, da Globo, o humorista Jô Soares.  

Em função do apoio da Rede Globo a Fernando Collor, quando esta não poupou esforços 

para que ele viesse a ser presidente – a Rede Manchete entrou o ano de 1990 esperando pelo 

previsível desgaste da emissora de Roberto Marinho. Adesivos colados nos carros com dizeres do 

tipo “Eu não assisto a Globo” e “a Globo Mente” povoaram as paisagens urbanas brasileiras 

naquele início de década. Todo o corpo artístico da emissora dos Marinho se posicionou 

criticamente em relação à postura da Globo e houve mudanças na direção da Central Globo de 

Jornalismo.  

Armando Nogueira – que fez o boeing decolar – cedeu o lugar ao terceiro na hierarquia da 

CGJ, Alberico de Souza Cruz, homem que ordenou, com a simpatia de Roberto Marinho, a 

edição do debate televisivo do 2º turno, de forma a prejudicar Lula, do PT, e, conseqüentemente, 

a beneficiar Fernando Collor3. Alberico já vinha, com total consentimento de Marinho, em 

relação à cobertura política, ditando as regras na CGJ. Chegou a dedicar um Globo Repórter ao 

“caçador de marajás”4.  

A eleição trouxe desgaste também para o SBT, já que, a poucos dias do pleito, Sílvio 

Santos tentou ser candidato, sendo obrigado a passar por uma impugnação, o que o expôs ao 

                                                 
1
 Afora as citações devidamente indicadas, todas as informações deste tópico foram colhidas em: Bolaño, César. Mercado brasileiro de 

televisão. Editora da PUC/SP (Educ). 2ª edição, revista e atualizada. São Paulo/Aracaju, 2004. 
2
 A TV Rio, canal 13, havia sido cassada em 1977. Em 1988, o Pastor Fanini, que ganhara a concessão do canal 13 ainda no governo 

Figueiredo, põe no ar a sua televisão e aproveita o velho nome do canal 13, TV Rio. Antes de ser vendida à Record, passou pelas mãos de 
Múcio Atahyde, dono de jornais e rádios em Brasília e em Goiás.  

3
 Junto com Armando Nogueira, Alice-maria também deixou a Globo.  

4
 Com a queda de Collor, Alberico  - que prestigio com o ex-presidente tinha – também caiu, poucos anos depois. Foi substituído por Evandro 

Carlos de Andrade, que dirigia O Globo e, desde sempre, era o preferido dos filhos de Roberto Marinho para assumir a CGJ.  
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ridículo. O grande desafio da Manchete era sair de sua média de 6% de audiência no horário 

nobre e conseguir bater a casa dos 15, 20%. Chegou a 31% com a novela Pantanal.  

A Globo chegava aos 25 anos com o slogan: “Não tem pra ninguém, a Globo 90 é nota 

100”. De fato, a vênus platinada chegou triunfante à sua boda de prata, porém, Pantanal, impediu 

que o slogan global fosse verdade em sua totalidade. Quando se preparava para consolidar sua 

nova posição, a Manchete revelou-se, porém, com pouca solidez financeira, dependendo de 

pesados empréstimos contraídos ao Banco do Brasil que, em dezembro de 1991, cobrou US$ 50 

milhões de dívidas da emissora em cheques sem fundos emitidos por Adolfo Bloch, levando o 

grupo à bancarrota.  

A execução da dívida fazia parte da estratégia de Fernando Collor que – não confiando 

plenamente na Globo e vice-versa – pretendia fazer com que os Bloch vendessem a Manchete a 

Paulo Otávio Alves Pereira, aliado seu. O negócio não se concretizou e a Manchete foi vendida 

ao Grupo IBF, envolvido em denúncias do esquema PC, que viriam à tona em 1992, feitas por 

Pedro Collor.  

Em resposta, a Globo passa a “bater” no governo. Com o impeachment e sem verbas 

oficiais, o grupo IBF devolve a Manchete a Adolfo Bloch  em abril de 1993, em difícil situação 

financeira. Sobre isso, falou Fernando Luiz da Câmara Cascudo: “... como o grupo [IBF] não 

honrou os compromissos assumidos, Adolfo Bloch recorreu à Justiça e recuperou o domínio da 

rede de emissoras. Confiou-me, então, a missão de voltar ao Recife para assumir a Manchete 

recifense. Foi quando refiz tudo, inclusive capinar mato que crescia no prédio dos transmissores 

no Morro da Cal, em Olinda” (SANTANA, 2007, p. 320). 

Em situação parecida ficaram as Organizações Martinez, pertencentes a José Carlos 

Martinez, aliado de primeira hora de Collor e que, por causa disso, também era alvo de 

investimento governamental no intuito de construir uma nova rede de televisão que pudesse dar 

sustentação ao presidente. A Rede OM era a primeira rede de televisão a ser gerada fora do eixo 

Rio/São Paulo. Partia da antiga TV Paraná, de Curitiba, vendida em 1979, pelos Associados, ao 

grupo OM. A OM passou a chegar ao Rio de Janeiro através da aquisição da  TV Corcovado, 

canal 9, que vinha, desde 1990, retransmitindo a MTV, quando esta entrou no ar. Em São Paulo, 

foi feita uma parceria com a TV Gazeta. Com a queda de Collor, a emissora foi vendida a José 

Andrade Vieira, do Bamerindus, que a rebatizou de Central Nacional de Televisão (CNT) e, um 

ano depois, em 1994, devolveu-a aos Martinez, que mantiveram o novo nome. 
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Mesmo com todas essas novidades no mercado brasileiro de televisão, a consolidação da 

Fase da Multiplicidade da Oferta se dá em 1995, com a aprovação da lei do cabo e, 

conseqüentemente, o fortalecimento da TV por assinatura.  A Fase da Multiplicidade da Oferta se 

caracteriza pelo fortalecimento da mídia segmentada, não só através dos canais por assinatura 

como também, por exemplo, através da ocupação dos canais em UHF, como a MTV, do grupo 

Abril, numa parceria com a MTV Networks, canal norte-americano no ar desde 1981, mostrando 

videoclipes. A MTV entrou no ar no dia 20 de outubro de 1990, gerada pelo canal 32, UHF, São 

Paulo. Inicialmente, chegava, em sinal aberto, apenas a Sampa e ao Rio de Janeiro, através da TV 

Corcovado, conforme já exposto.  

 A multiplicidade da oferta midiática, a segmentação e a TV a pagamento são 

conformações de movimentos dos capitais, no capitalismo contemporâneo. 

Imbricam-se globalização e neoliberalismo, numa confluência estratégica modeladora do 
capitalismo contemporâneo. As medidas previstas no receituário de desmontagem de 
grande parte das atividades estatais, com seu repasse à iniciativa privada, são adotadas 
como condição necessária para a plena efetivação do movimento globalizante. Em alto grau 
a globalização insere-se num panorama de expansão do capital (na verdade, inerente ao 
próprio capitalismo), paulatinamente sendo abertos e ocupados novos espaços para 
inversão, pelas corporações transnacionais, dinâmica complementada – com uma 
intensidade crescente – pelo livre fluxo de recursos diretamente financeiros. A política 
neoliberal ganha dimensão, desde os anos 70, contribuindo através de liberalização, 
privatização e desregulamentação, o que permite novos lugares para os capitais. Para a 
viabilização disso tudo, é primordial o papel exercido pela tecnologia, especialmente os 
satélites e as redes terrestres de transmissão de dados, auxiliares no funcionamento 
(sincronizado) dos mercados. (...) No âmago desta realidade do capitalismo contemporâneo, 
os processos culturais e comunicacionais, majoritariamente circulando sob a forma de 
mercadoria, podem ser desenvolvidos através de diversas formas de financiamento (...). 
Relativamente ao audiovisual, o mundo todo atravessa um período de transição, admitindo-se 
variáveis que vêm se sobrepondo progressivamente, como a segmentação, o pagamento pelos 
serviços, a amplitude de produtos ofertados e a digitalização (BRITTOS e BOLAÑO, 2003). 
 
 

1.2. Fase da Multiplicidade da Oferta5 

 A implantação da TV a cabo no Brasil teve início em 1989, quando o então ministro das 

Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, através de uma portaria, criou um serviço 

denominado Distribuição de Sinais de Televisão (DISTV). A referida portaria, do dia 13 de 

dezembro, no apagar das luzes do governo Sarney, definia o serviço como mera instalação de 

                                                 
5 As informações constantes neste tópico foram colhidas em: BRITTOS, Valério Cruz. História, Economia Política e tendências da TV 

brasileira: conexão comunicação e cultura. Caxias do Sul. v. 1, nº 1, p. 19-42, 2002. 
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antenas comunitárias e coletivas em edifícios, facultando o seu uso em “comunidades abertas6”. 

Com base na portaria, o governo Collor distribuiu, de novembro de 1990 a julho de 1991, 93 

autorizações de DISTV. 

A tendência majoritária inicial foi a retransmissão de canais internacionais, em língua 
estrangeira, sendo poucos aqueles feitos ou adaptados para o Brasil, o que, para um público 
habituado a limitadas opções de escolha, já representava diferenciação. Também não havia 
uma articulação nacional intensiva e eficaz pelos agentes econômicos, verificando-se pouca 
distinção entre as fases do processo industrial, de forma que a própria operadora 
programava ou negociava os canais. Nos primeiros dois anos, não participaram corporações 
brasileiras de mídia, sendo as autorizações de cabo solicitadas por grupos de outros setores 
ou argentinos. O empreendimento de maior vulto da época no setor foi lançado em 1989, 
em São Paulo, por Mathias Machline e sócios, o Canal+, que, trazendo primeiramente só a 
emissora esportiva norte-americana ESPN, foi a primeira operadora de televisão por 
assinatura em UHF (BRITTOS, 2002).  
 

Em 1990 e em 1991, o grupo Abril e a Globo, respectivamente, passam a emitir 

programações para a DISTV, através de suas programadoras, a Globosat7 e a TVA8, com 4 

canais, cada uma. 

Primeiro foi o Grupo Abril, que assumiu o controle do Canal + e do Super Canal, 
provocando reestruturações empresariais e, em 1991, lançando a TVA. A Globo, que hoje é 
a líder, entrou no setor em 1991, com a criação da Globosat, que era um departamento da 
Rede Globo operador por satélite e programador dos canais Telecine, GNT, Multishow e 
Top Sport. Ambos buscaram utilizar estratégias de diferenciação, construindo canais 
próprios, o que pode ser considerado uma tentativa de construção de barreiras à entrada 
(BRITTOS, 2002).  
 

Em 1994, o mercado da DISTV começa a se concentrar em quatro empresas, a saber: 

RBS, Multicanal (na qual a Globo tinha uma participação acionária), TVA e Globo. Logo a 

Globo se une às duas primeiras, formando a Net-Brasil, distribuidora dos canais Globosat. Ou 

seja, antes da aprovação da lei da TV por cabo, em 1995, o mercado da DISTV já estava 

concentrado. Em 1993, Globo e Abril já concentravam 70% das autorizações de DISTV. 

No ano de 1995, quando a estrutura legal mostrou-se sólida, a TVA uniu-se ao grupos 

Hughes Communication, Multivisón e Cisneros, formando o consórcio transnacional DirecTV, 

para transmissão de DTH9. Esse consórcio foi pioneiro na implantação de DTH no país, em 1996. 

                                                 
6
  “Não se tratava, portanto, de uma regulamentação ampla para a TV por cabo, o que não poderia ser feito por simples ação do executivo, 

como já ficara claro em 1974 e 1979, nas tentativas frustradas dos presidentes militares Geisel e Figueiredo em regulamentar a cabodifusão 
por decreto, quando a reação da sociedade fez o governo recuar. A partir do final de 1989, a polêmica foi reaberta” (FNDC – Dossiê caso TV 
por cabo, 1991 apud Bolaño, 2004). 

7
 Através de um canal de satélite. 

8
 Através Multichannel Multipoint Distribution System (MMDS), sistema de distribuição de múltiplos canais para múltiplos pontos, através de 

freqüências elevadas de microondas, que transmitem para uma antena doméstica externa (BRITTOS, 2002). 
9
 Direct to Home, direto para casa, transmissão por satélite, com recepção por mini-parabólicas. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
INSERÇÃO DA REDE GLOBO NO MERCADO DE TELEVISÃO PERNAMBUCANO 

 

 
 

167 
 

No mesmo ano, Globo, RBS, News Corporation, TCI e Televisa associaram-se para formar um 

segundo consórcio de DTH, o Sky, que só começou a operar no país em 1997. Ao programar 

canais exclusivos e deter a maioria das operações, o Grupo Globo diferenciou seus produtos, 

constituindo uma barreira à entrada no mercado de televisão por assinatura, que se definiu como 

um oligopólio (BRITTOS, 2002).  

 

1.3. TV Segmentada e Regionalização 

A Fase da Multiplicidade da Oferta tem como característica o fortalecimento da mídia 

segmentada, razão pela qual se começa a prever um futuro diferente para a TV de massa, 

generalista. Existe a possibilidade de o bolo publicitário deixar a TV aberta e apostar na mídia 

segmentada, o que passa a mexer com as estratégias dos grupos de mídia, no intuito de se 

manterem em suas posições, mesmo com as mudanças no mercado. É uma preocupação também 

para o governo, já que a TV aberta tem grande importância ideológica em razão de sua amplitude 

social.  

Este debate passa, conforme Brittos (2006), pelos modelos econômicos adotados pela 

indústria comunicacional, tendo a TV sua concepção tradicional vinculada à lógica 

mercadológica da onda, que tem sido ameaçada pelo enfraquecimento da programação, enquanto 

responsável pelo senqüenciamento de venda de bens culturais, conforme barreira à entrada 

implementada pela Rede Globo, quando todos se punham a ver a seqüência, novela-telejornal-

novela-show – um chamando o outro.  

Além da continuidade da programação, a lógica da onda, que caracteriza o rádio e a TV 

aberta, tem como propriedades,  a amplitude da difusão, a obsolescência instantânea do produto e 

intervenção do Estado na organização10 (BRITTOS, 2006). A Fase da Multiplicidade da Oferta 

faz do telespectador o programador, que muda de canal ao seu bel prazer. Ou seja, nesta fase, as 

barreiras à entrada montadas pela Rede Globo tendem a ficar mais frágeis, porém ainda em pé, 

dada a estratégia dos Marinho de ocuparem também a TV paga/segmentada e, nesse caso, 

diferenciarem o produto global, bem como manterem o Padrão Globo de Qualidade na TV 

aberta/generalista. Para Brittos (2006), trata-se de um movimento inconcluso, na medida em que 

convivem TVs aberta e por assinatura, bem como formas específicas de consumo, a partir, 

essencialmente, da condição econômica dos consumidores de adquirirem serviços pagos, como 

                                                 
10

  FLICHY, Patrice. Les industries de l'imaginaire. Grenoble: PUG, 1980. p. 55. 
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também um número maior de aparelhos de TV por domicílio, que propicia a segmentação.  

 Conforme Brittos (2006), além do formato de onda, as indústrias culturais podem seguir 

outros modelos, a saber: o editorial e o imprensa, nos quais as mercadorias são distribuídas e 

consumidas pontualmente; o clube - próprio da TV por assinatura e da Internet - envolve 

conteúdo contínuo e descontínuo, ou seja, oferta simultânea de produtos individualizados e 

seqüencialmente11. 

A indústria de clube segue o rumo atual da flexibilização em geral, que, espraindando-se 
sobre todos os setores da vida social, incluindo sociabilidade, política e emprego, chega à 
produção e consumo comunicacional, imbricando-se tecnologias, formas organizacionais, 
mídias e formas de recepção. Como se vê, o clube, sendo a forma de organização própria 
dos meios que se alastram a partir dos anos 80 (...), segue tendências híbridas: no caso da 
TV paga, reunindo elementos inerentes às indústrias de onda, com a entrega de bens 
simbólicos ordenadamente, e, pela amplitude de canais e disponibilização de conteúdos 
isolados, permitindo ao receptor fazer suas opções de consumo, as quais podem variar em 
cada momento. (BRITTOS, 2006). 
 

A mídia generalista é vantajosa para os anunciantes que trabalham com a estratégia da 

Liderança do Custo Total. Os que anunciam através da Diferenciação ou do Enfoque tendem, 

porém, a preferir a mídia segmentada12, inclusive jornais, revistas e até o rádio (SIMÕES, 2004). 

Muitas vezes o anunciante quer atingir apenas o público masculino - só para dar um exemplo 

simples - e, na TV aberta, atinge também o feminino, o que caracteriza um desperdício de 

publicidade, que na mídia segmentada não há. Por causa disso, muito se especulou sobre o futuro 

da TV aberta. Uma das possibilidades era que ela passaria, ao contrário do que ocorreu no 

começo dos anos 70, a ser regional, até porque o mercado anunciante passava por um momento 

de debate sobre a regionalização da publicidade, conforme artigo13 divulgado pela ABAP, o qual 

dizia que a regionalização da propaganda fora tema de dois painéis do MaxiMídia 2003, o maior 

evento brasileiro de mídia, sob o viés da publicidade. O texto mostra uma declaração de Nelson 

Sirotsky, presidente da RBS, afirmando que: 

as agências e os anunciantes têm consciência de que existem vários “países” dentro do 
Brasil [...] mas a comunicação regionalizada em peças publicitárias ainda se restringe a um 
pequeno grupo de anunciantes, como Banco Itaú, Coca-Cola, Volkswagen e Telemar. Essas 
empresas entenderam que, para levar sua mensagem diretamente ao coração do consumidor, 
é preciso conhecê-lo muito bem, saber o que pensa, quais são os seus valores e suas 

                                                 
11

 TREMBLAY, Gaëtan. La théorie des industries culturelles face aux progrès de la numérisation et de la convergence. Sciencies de la société, 
Toulouse, n. 40, p. 11-23, fév. 1997. 

12
 Porter, Michael. Estratégia Competitiva, técnicas para análise de indústria e da concorrência. Tradução de Elizabeth Maria de Pinho Barbosa. 

Rio de Janeiro: Campus, 1986. 
13

 Regionalização em Foco, de Francisco Fukushima e Eliane Pereira. Disponível em <www.abap.org.br/noticias/regionalizaçãoemfoco.htm>  
Acessado por Simões em 16/09/2004. 
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necessidades. “Esse conhecimento infelizmente não é dominante no mercado”, declara 
(SIMÕES, 2004). 
 

 Com a  migração da programação de qualidade para os canais por assinatura, previa-se 

também uma programação popularesca – o 3º ciclo de popularização da TV brasileira, o que 

acabou ocorrendo na maioria das emissoras, inclusive, parcialmente, na Globo, mas só no 

conteúdo, mantendo o padrão tecno-estético de qualidade. Os efeitos do Plano Real, quando mais 

residências passaram a ter aparelhos televisores e as que já tinham passaram a ter mais de um, 

contribuíram para tal ciclo, bem como para a própria tendência a segmentação, já que, com mais 

de um televisor na residência, desfaz-se, parcialmente, o consagrado modelo da família reunida 

na sala para ver TV, ou seja, abre o flanco para a segmentação da programação.  

 Sobre o ciclo de popularização, declarou Boni, à revista Isto É de 3 de dezembro de 1997: 

“Quem fizer a opção pelo popularesco, pela audiência fácil, vai perder a oportunidade de 

competir no futuro com a televisão por assinatura. Por isso, a Rede Globo prefere um padrão de 

qualidade. Não adianta fazer agora uma programação de má qualidade e perder pontos no futuro” 

(SIMÕES, 2004, p. 49). Alberico de Souza Cruz, falando à revista Imprensa, em 1997, portanto 

já fora da CGJ, afirmou: “A queda de audiência da TV aberta é inevitável (...). É impossível 

manter os 80% de audiência que a Globo tinha (...). Não é a Globo que está caindo: é a TV aberta 

como um todo. E isso quando a TV a cabo ainda  representa só 2% de audiência nos grandes 

centros e ainda não chegou no interior” (SIMÕES, 2004, p. 49). 

 A expectativa era que, no ano de 2001, existissem, no Brasil, 10 milhões de assinaturas na 

TV paga. Por este quadro, a saída da TV aberta talvez fosse mesmo a  regionalização. 

“Empresários (...) de televisão reunidos durante um seminário promovido pelas revistas Tela Viva 

e Pay TV em 1997 afirmaram que a regionalização da programação é o principal fator de 

sobrevivência (...). A mesma visão foi defendida no 1º Seminário Tela Viva/Converge, (...) no 

mês de maio de 1998, intitulado o ‘Timing da regionalização...’” (BAZI, 2001, p. 11). 

 De tempos em tempos, a regionalização vem  à tona na programação da Globo, em maior 

ou menor grau. No jornalismo, isso pode ser notado através do fortalecimento do jornalismo 

comunitário. Em 1998, a Globo desenvolveu o projeto Regional do Futuro que, entre outras 

coisas, mudou os nomes de emissoras: a antiga TV Bauru, TV Globo Oeste Paulista, passou a 

denominar-se TV Modelo; a TV Globo Noroeste Paulista, de São José do Rio Preto, que entrou 

no ar em 1986, virou TV Progresso; a emissora dos Marinho em Sorocaba já entrou no ar, em 
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1990, com um “nome regional”, TV Aliança; a TV Globo de Juiz de Fora, que entrou no ar em 

1964 como TV Industrial e, em 1980, foi comprada pelos Marinho, virando TV Globo, passou a 

denominar-se TV Panorama; a TV Globo Vale do Paraíba, de São José dos Campos, que entrou 

no ar em 1988, transformou-se em TV Vanguarda; as emissoras de Nova Friburgo e de Cabo 

Frio, TV Serra Mar e TV Alto Litoral, respectivamente, já entraram no ar sem atenderem pelo 

nome de Globo;  também não levava o nome de Globo a emissora de Montes Claros, fundada em 

1972 como TV Montes Claros e, quando comprada pela Globo, em 1999, TV Grande Minas14. 

 Em maio de 2000, no seminário “Para onde vai a TV aberta”, promovido pela RBS, a 

diretora-geral das Organizações Globo, Marluce Dias da Silva, fez observações sobre a 

essencialidade da regionalização da programação e afirmou: “A TV tem que ser janela mas não 

pode deixar de ser espelho da cultura nacional” (SIMÕES, 2004, P. 55). No dia 04 de dezembro 

de 2002, a Folha de São Paulo publicou: 

Está em gestação desde agosto, na TV Globo, o primeiro projeto de nacionalização da ainda 
incipiente programação regional brasileira, que tende a se fortalecer com a provável 
aprovação, no Congresso Nacional, de lei que cria cota para programas locais nas emissoras 
de todo o país. [...] Orientadas por Guel Arraes (diretor de núcleo da TV Globo), pela 
apresentadora Regina Casé e pelo antropólogo Hermano Viana, equipes de mais de uma 
centena de exibidoras da Globo em todo o país já discutem idéias que devem aparecer na 
tela em abril, na hipótese mais provável, em um novo programa em rede nacional ... 
(SIMÕES, 2004, p. 56). 
 

 Em fevereiro de 2003, a TV Globo do Rio de Janeiro entrou com um processo no Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) comunicando o registro da palavra “regionalização”. 

Quando o fato veio a público, a direção da emissora afirmou tratar-se de um novo quadro para o 

Fantástico, a ser apresentado por Regina Casé.   

 A partir de 1997, a Globo passou a realizar, sempre em agosto, no estado de São Paulo – 

onde estão os grandes anunciantes - a Feira de Eventos e Projetos Regionais, que incentiva as 

emissoras afiliadas a produzirem eventos/produtos televisivos que movimentem as economias 

locais e que se convertam em programas que possam ir ao ar, inclusive, em rede nacional. 

 A revista Meio&Mensagem, de 16 de abril de 2001, publicava opinião de Octávio 

Florisbal, superintendente comercial da Rede Globo: 

Para explicar como a regionalização é uma tendência irreversível tanto da economia quanto 
da publicidade, o superintendente comercial da Rede Globo, Octávio Florisbal, apoiado em 
dados do IBGE, Ibope e Nielsen, cita que o consumo de produtos, serviços e bens duráveis, 

                                                 
14 “A Rede Globo, que poderia possuir apenas 5 licenças para canais em VHF, chegou ao século XXI controlando diretamente 10 destes e possuindo 

ações em outras 17 estações, utilizando para isto os filhos e parentes de Roberto Marinho, dono daquela rede” (JAMBEIRO, 2002, p. 228). 
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dependendo do setor e da categoria, é 70% maior nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-
Oeste do que no eixo Rio-São Paulo. “O crescimento desses mercados atrai tanto os 
anunciantes nacionais, interessados em investir por região, quanto os locais e regionais”, diz 
Florisbal (SIMÕES, 2004, p. 58). 
 

 É importante ter claro que os planos de regionalização da Globo sempre passaram apenas 

pela comercialização, pelo jornalismo e pela promoção de eventos. A produção de 

teledramaturgia, agora envolvendo temas regionais, continuaria centralizada. A inauguração do 

Projac15, em outubro de 1995, é a afirmação disso. Conforme a revista Mercado Global... 

Programas de treinamento e aperfeiçoamento técnico (...) são desenvolvidos para reciclar o 
pessoal das áreas de jornalismo, engenharia e comercial. (...) Em 1997 a Globo riscou a 
palavra “sucursal” de seu dicionário. Entrou em seu lugar a expressão “unidade” para 
designar os escritórios ligados a emissoras regionais em cidades importantes da área de 
cobertura. Isto significa a existência de equipe própria de jornalismo, carro e equipamentos 
com logotipo da unidade, sistema de comercialização específico, eventos mercadológicos, 
ações promocionais e comunitárias.(...) 
Além de apoiar as festas tradicionais de cada região, os campeonatos de futsal já são quase 
uma marca registrada das afiliadas globais. Para estar presente no dia-a-dia das cidades que 
fazem parte da área de cobertura e destacar o comum dos habitantes, estão em pauta nas 
emissoras regionais a criação de eventos simples, como concursos de culinária, artesanato, 
desenho infantil, música e fotografia; miniolimpíadas escolares, passeios ciclísticos; 
disputas esportivas para amadores, crianças e idosos; campeonatos de truco, ações de 
serviço comunitário, além incontáveis temas que mobilizem a comunidade. Todo esse 
trabalho é coordenado pela Central Globo de Afiliadas e Expansão (CGAE), que foi criada 
em 1986 quando a rede contava com 53 emissoras (MERCADO GLOBAL, 2000, p. 87). 
 

 Chegou-se ao ano de 2001 e a TV paga atingia apenas 3 milhões de assinantes, cerca de 

30% do que se estimava. Não houve a adesão esperada e a TV aberta mantém-se ainda com mais 

audiência e maior participação no bolo publicitário, embora tenha perdido espaço. A Globo 

continua líder embora também tenha perdido audiência e faturamento, porém a perda de 

faturamento foi em menor proporção. Na TV paga, a Globo também mantém a liderança.  

 No entanto, no mercado de TV por assinatura,  a Globo fez investimentos pesados em 

dólares,  na época da paridade real-dólar, no auge do plano real. Com a disparada da moeda 

americana e o fracasso da TV por assinatura, a Globo se viu em difícil situação financeira, já que 

as dívidas venciam em 2002. Para renegociá-las, entre outras coisas, foram vendidas todas as 

emissoras, à exceção das TVs Globo do Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Recife e Belo 

                                                 
15

 Projeto Jacarepaguá, localizado em bairro homônimo, no Rio de Janeiro, hoje conhecido por Central Globo de Produção. Possui seis estúdios, 
cada um com 1000 m² , fábricas de cenários e de figurinos, cidades cenográficas, etc. É o maior centro de produções da América Latina, com 
um total de 1.300.000 m², dos quais 120 mil de área construída, representando um investimento de US$ 110 milhões. O acervo de figurinos 
conta com 38 mil peças e 10 mil acessórios, produzindo 2.500 produtos por mês. Na CGP há quatro mil trabalhadores, dois mil funcionários 
da Globo e dois mil terceirizados.” (BRITTOS, 2000). 
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Horizonte.  Foram vendidas 90% das ações de cada emissora, ficando a Globo ainda com 10%, 

para garantir a afiliação. O mesmo ocorreu nas muitas emissoras e redes regionais em que os 

Marinho tinham participações acionárias, como era o caso da RPC, na qual, como já exposto, 

50% pertenciam à Globo. Depois da venda, apenas 5% da RPC continuaram com os Marinho. 

Sobre as vendas, Roberto Irineu Marinho falou: 

Tivemos dificuldade porque apostamos numa estabilidade do mercado brasileiro que não 
aconteceu e numa oferta de crédito que desapareceu. O erro foi operacional, a estratégia 
estava correta. (...) Eu particularmente me senti muito mal. É algo que não faz parte das 
regras e valores com que estamos acostumados a trabalhar. Nunca atrasamos 
deliberadamente um dia sequer o pagamento de nossos funcionários. Sempre pagamos os 
nossos fornecedores e impostos em dia, renegociando é claro quando foi necessário, mas 
sempre bilateralmente. Então tomar a decisão do default foi uma decisão difícil. Ainda que 
isso faça parte da vida e das possibilidades de um banco, isso não fazia parte da nossa vida. 
(...) A família Marinho sempre investiu tudo o que tinha aqui. Antes de entrar em default, 
vendemos um monte de ativos que tínhamos para colocar aqui e tentar resolver a situação, 
tentando adiar o default. Ainda assim não foi possível evitá-lo. (...) 
Erramos, foi burrice... E não foi só a venda de participações em afiliadas. Vendemos 
fazendas, a casa de meu pai em Angra dos Reis, muita coisa querida da família. Erramos! É 
fácil falar isso agora. Tínhamos as análises, sabíamos da situação da empresa, mas 
acreditávamos que seria possível adiar o problema ou mesmo passar por ele sem ter que 
chegar ao limite. Em abril (o default foi em outubro de 2002), quando pagamos US$ 200 
milhões de um vencimento e anunciamos que queríamos fazer um pré-IPO para capitalizar 
a empresa, o valor dos nossos bonds despencou de 80% para 40% do valor de face (TELA 
VIVA, jan/fev 2005).  
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2. Reengenharia nas Organizações Globo 

 Com as mudanças no mercado de televisão, ou seja, com a consolidação da Fase da 

Multiplicidade da Oferta, ainda em oligopólio, com a concorrência intermídia, através da 

expansão da Internet, bem como com o reordenamento das comunicações e do próprio 

capitalismo, em escala mundial, as Organizações Globo, a exemplo de outras grandes 

corporações, passaram por mudanças internas, de forma a se adaptarem ao novo ambiente. O 

ingresso de grandes corporações transnacionais em mercados tradicionalmente fechados faz que 

empresas que tinham posições basicamente domésticas busquem sua internacionalização, como 

forma de compensar eventuais perdas de espaços originais. As internacionalizações tendem a ser 

implementadas através de associações, não só como forma de buscar recursos a fim de disputar 

novos mercados, como também para buscar know-how específico ou conhecimento do lugar a ser 

desenvolvida a ação, crescendo a presença do parceiro local estratrégico (BRITTOS, 2000). No 

novo cenário, ocorreram investimentos internacionais dos Marinho. Além da participação no 

consórcio Sky,  a Telemontecarlo16, na Itália, a SIC, em Portugal17, e a Globo Internacional18, são 

exemplos disso. Investiram também em outros setores, como a telefonia19 e a exploração de 

satélites20, aproveitando a sinergia. 

O aumento dos custos, pressionados pela concorrência, e o aperto dos orçamentos, passam 

a exigir gestores de qualidade, mais do que talentos que consomem muitos recursos, com 

resultados duvidosos, o que se reflete nas mudanças na direção das empresas do setor. Como na 

                                                 
16 Os Marinho adquiriram, em 1985, a Telemontecarlo, na Itália, situada no Principado de Mônaco. As expectativas do negócio, que prometia 

ser a entrada mais incisiva da Globo nas privatizações européias, corroeram-se paulatinamente, mas o grupo brasileiro só deixou 
integralmente a emissora em 1994, após acumular um prejuízo ao redor de US$ 50 milhões. (BRITTOS, 2002).  

17 Em 1992, a Globo se envolveu na operação da SIC, possuindo 15% do capital. A SIC, que entrou no ar em 1993, desde 1995, detém a 
exclusividade dos produtos globais na TV aberta portuguesa.  O Grupo Globo participa de cinco canais pagos em Portugal, todos 
desenvolvidos para inclusão do line-up da TV Cabo, a principal operadora do país. O GNT e o Canal Brasil são 100% Globosat. Já os canais 
Telecine 1 e 2 e Playboy são da Premium TV Portugal, uma joint-venture que tem a participação dos grupos Lusomundo (8%), TV Cabo 
(46%) e Portusat (46%). A Globo detém 60% da Portusat, contra 40% da SIC. (BRITTOS, 2000). 

18 Canal pago lançado em 1999 direcionado a brasileiros que moram no exterior. A programação é composta 39% por novelas e minisséries, 
39% de notícias, 16%, shows e 6%  de esportes, 25% pré-gravada, com 62% de emissão ao vivo e 13% de arquivo. Nos EUA, Japão e Europa 
o canal é oferecido a la carte, ou seja, os interessados devem pagar individualmente para sua recepção. Já na América Latina,  é incluído nos 
pacotes básicos.  (BRITTOS, 2000). 

19 A Globo já havia conquistado, em 1995, uma posição na telefonia celular em Minas Gerais (Banda B). Na privatização da Telebrás, em 1998, 
a Globo acabou ficando, em associação com a Telecom Itália, com a Tele Nordeste Celular e a Tele Celular Sul (Banda A), muito aquém do 
desejado. Meses depois,  a Globo vendeu a sua participação nesses dois empreendimentos.  (BOLAÑO, 2004). 

20 “Em 1993, o governo brasileiro desistiu de participar do projeto de construção do satélite argentino Nahuellsat, através de um consórcio da 
Embratel com fabricantes europeus. A estatal ganhou a concorrência e, no contrato, estava prevista a formação de uma empresa chamada 
Nahuellsat S. A., com capital de um milhão de dólares, em que a Embratel entraria com 10% a 20%. O lançamento do satélite argentino 
estava estimado para 1996 e iria operar uma freqüência que não era explorada pela empresa, a banda KU, para transmissão digital de ondas de 
televisão. A retirada da estatal abriu espaços para projetos privados, como o da Panamsat, que lançaria um satélite na banda KU sobre a órbita 
do Atlântico Sul, em 1995, atingindo o território brasileiro. A Panamsat é representada no Brasil pela Vicom, de modo que a desistência da 
Embratel levantou suspeitas de favorecimento à Globo e seus sócios” (BOLAÑO, 2004, p. 234). 

  
 
 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
INSERÇÃO DA REDE GLOBO NO MERCADO DE TELEVISÃO PERNAMBUCANO 

 

 
 

174 
 

maioria das áreas, a disputa no mercado televisivo provoca ascensão dos custos, requerendo 

capitalização. Para enfrentar essa pressão inflacionária, ocorrem aquisições e fusões a partir do 

começo da década de 80, em decorrência da necessidade de ampliar o mercado para compensar o 

aumento dos custos fixos, principalmente gastos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), e de 

aprovisionar em escala mundial certos insumos essenciais, nomeadamente de ordem científica e 

tecnológica (BRITTOS e BOLAÑO, 2003). 

Desde a segunda metade dos anos 80, tais fenômenos têm sido ainda mais presentes na área 
de comunicações, por sua posição atual, de provedora de informações numa sociedade 
crescentemente vivenciada à distância. Revelam-se as firmas midiáticas extremamente 
valorizadas, com seus ativos sendo reposicionados e aumentando o ingresso de novos capitais, 
bem como transferências acionárias, alianças, acordos e associações em geral. No Brasil, por 
impedimento legal, só derrubado com a aprovação da emenda constitucional que permite a 
entrada do capital estrangeiro em todos os negócios de mídia, tais movimentos dão-se mais 
nitidamente na televisão fechada (como no negócio em que, por US$ 126 milhões, a Microsoft 
Corporation assumiu 7,5% da Globo Cabo, em 1999), mas o aumento dos custos afeta 
diretamente a TV aberta. Assim, como seria de se esperar, as mudanças estruturais, 
decorrentes da consolidação da televisão segmentada e da expansão do número de canais e 
redes, foram acompanhadas de alterações internas nas empresas do setor, a começar pela 
Globo, onde as reformas foram de maior visibilidade e o tensionamento permanece 
(BRITTOS e BOLAÑO, 2003). 
 

Esse reordenamento tem provocado mudanças nos comandos das companhias midiáticas. 

A alteração de maior vulto deu-se na Globo, com a saída de Boni das atividades de gestão da 

corporação. Ele teve um gradual  esvaziamento de sua funções, o que resultou em sua saída da 

Vice-presidência de Operações, indo para a de Coordenação Estratégica e, em seguida, sendo 

afastado das funções executivas, ficando somente como consultor pessoal da família Marinho, 

função para a qual nunca foi acionado, desde que a assumiu, em novembro de 1997, recebendo 

R$ 500 mil mensais, com contrato até 2001. No lugar de Boni, ficou a pernambucana Marluce 

Dias da Silva, oriunda da falida cadeia de lojas de departamentos Mesbla e que, nos anos 80, 

realizou trabalhos de consultoria à Globo. Aldo Paes Barreto, quando esteve na Globo Nordeste, 

de 1980 a 1986, chegou a participar de algumas dessas atividades de consultoria à Globo, 

conforme seu depoimento: “Aprendi que algumas cadeiras podem ser de três pés, mas a da 

televisão tem que ser de quatro: comercial, produção, jornalismo e administração, todos eles mais 

ou menos com o mesmo peso” (SANTANA, 2007, p. 302). 

Em 1991, Roberto Irineu convidou Marluce para, no posto de superintendente executiva, 

comandar o processo de reengenharia da Globo, voltada para a redução dos custos. 
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Na época, os acionistas pressionavam por menos custos e mais lucros, pois a emissora 
poderia apresentar resultados negativos. No fim, o faturamento anual triplicou entre 1991 e 
1997 e os lucros aumentaram21. Em janeiro de 1999, [Marluce] foi promovida a diretora-
geral da Rede Globo, estendendo seu poder a toda área de entretenimento do grupo, 
Globosat, Som Livre e participação na emissora portuguesa SIC. Seu objetivo, segundo ela, 
tem sido “criar um clima de gestão focado na qualidade, na redução de custos e em um 
maior comprometimento das pessoas com os resultados”22. (...). O gênio criativo de Boni é 
inegável, mas incompatível com a prioridade atual da Globo de rentabilizar ao máximo seus 
produtos controlando os gastos. A Fase da Multiplicidade da Oferta requer gestores 
preocupados com custos, ágeis nas decisões, que saibam aglutinar, trabalhar em equipe e 
estimular os talentos individuais, mais do que gênios que consumam muitos recursos. A 
própria disseminação da tecnologia leva com que as condições de realização tendam a 
aproximar-se, entre o conjunto de produtores (...) A criatividade é ainda mais fundamental, 
mas os orçamentos não devem ser extrapolados para isso. O executivo final, portanto, deve 
ser alguém com sensibilidade para isso tudo, não necessariamente o criador (BRITTOS, 
2000, p. 64). 
 

 Para Brittos e Bolaño (2003), os profissionais ligados à comunicação, mesmo que não 

originalmente procedentes do setor artístico ou jornalístico, têm perdido espaço no comando das 

empresas de comunicação. Nos anos 60, conforme já exposto, ocorreram alterações na concepção 

empresarial, com a Globo aprofundando mudanças iniciadas pela Excelsior, como a substituição 

de executivos das esferas artística e jornalística, afirma Ortiz (1988), por homens de 

planejamento e marketing, como era o caso de Boni.  

A saída de Boni representa, também, a necessidade da definição de uma estrutura 

profissional impessoal, que independa da capacidade individual de um profissional destacado, 

afirmam Brittos e Bolaño (2003). Não há mais espaço para o executivo “fazedor”, “mito”, 

“bandeira” e/ou “lenda”. “Havia, ainda, o desejo da família Marinho de assumir de forma mais 

efetiva a empresa, desde a ascensão de Roberto Irineu à posição primeira no grupo e o 

deslocamento do patriarca Roberto Marinho para as atividades relativas à representação” 

(BRITTOS e BOLAÑO, 2003). 

Em fevereiro de 1995, portanto, antes da saída de Boni, a revista Propaganda publicou, 

em sua edição nº 512, no encarte Cadernos Ibraco23, o texto de uma palestra do superintendente 

comercial da Rede Globo, Octávio Florisbal, proferida na Escola Superior de Propaganda e 

Marketing, intitulada “Os novos rumos da televisão no Brasil”. Na ocasião, Florisbal abordou 

várias transformações pelas quais a televisão passaria nos próximos dois anos, em razão do novo 

                                                 
21

 HONOR, Rosângela. Boni em contagem regressiva. Isto é Gente, São Paulo, nº 9, p. 552-55, 04 out. 1999. 
22

 A DAMA de ferro da Globo. op. cit. 
23

 Instituto Brasileiro de Altos Estudos em Comunicação. 
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cenário posto, a partir da multiplicidade da oferta. Sobre o comportamento da Globo, no novo 

quadro, fazendo menções à reengenharia que se desenrolaria, ele afirmou: 

Estamos no início de um novo mercado, de um novo negócio. (...) Estamos fazendo um 
processo de reengenharia que irá muito longe ainda. A Globo conseguiu alcançar uma 
posição de liderança, quer no mercado de audiência, quer no mercado publicitário, dentro 
de um formato centralizador. Tanto que a nossa estrutura é no formato de centrais. (...) 
Temos de nos preparar para descentralizar, para delegar. (...) Essa é uma mudança de 
cultura que estamos fazendo. (BOLAÑO, 2004, p. 227). 
 

 Os primeiros passos das Organizações Globo, na procura de adequar-se à evolução da 

racionalidade capitalista na configuração atual, na qual atua em várias frentes, foram dados ao 

final dos anos 80, afirma Brittos (2000), quando os Marinho criaram a holding Globopar, que 

marcou o início do domínio do setor administrativo-financeiro sobre as áreas artística e de 

jornalismo, com priorização da rentabilidade. Para esse autor, com a Globopar, “o grupo 

preparou-se para melhor gerir e captar investimentos, coadunado com a idéia de que os 

departamentos financeiros das grandes indústrias de hoje têm uma importância muito grande na 

geração de lucros” (BRITTOS, 2000, p. 62).  Já existia, desde de 1973, uma holding controladora 

de vários setores das Organizações Globo, a Central Brasileira de Produção e Empreendimentos 

Ltda. A novidade, no caso da Globopar, é a centralização do dinheiro e realização de operações 

de caixa não só de suas subsidiárias majoritárias e minoritárias, mas também, afirma Brittos 

(2000), das emissoras de TV e demais companhias pertencentes e controladas pela família 

Marinho. A “Globopar está habilitada para prover estas entidades com vantagem em seus 

negócios com instituições financeiras em ordem para obter termos de financiamento mais 

favoráveis em empréstimos para suas subsidiárias e taxas de interesse mais favorável em suas 

ações negociáveis24” (BRITTOS, 2000, p. 62).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 GLOBOPAR“Globopar is part of the leading media concern in Brasil, Organizações Globo. Rio de Janeiro, capt. 05 fev. 2000. 
www.globopar.com.br/english/framesets/fs1/index1.htm 
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3. TV Globo Nordeste na segunda metade da década de 90 

3.1. Panorama geral 

 A emissora pernambucana continuava a ser gerida, na medida do possível, a partir do 

discurso regional, tendo, inclusive, toda a sua direção, como já exposto, formada na própria 

emissora sob a liderança de Cléo Nicéas.    

 Nos anos 90, o desfile do Galo da Madrugada – tradicional agremiação que leva mais de 

1 milhão de pessoas às ruas no sábado de carnaval – que tinha uma transmissão curta, feita pelo 

Departamento de Jornalismo, à custa de muita negociação, passou a ter três horas de duração. O 

desfile era transmitido também para o interior do estado através da TV Grande Rio (Petrolina) e 

da TV Asa Branca (Caruaru). Na boda de prata da Globo Nordeste, em 1997, foi descerrada uma 

placa metálica no pátio da emissora, na qual consta a relação de todos os “fundadores”, dando 

destaque aos que, até aquela data, ainda permaneciam nos quadros da empresa, sob o sugestivo  

slogan regional “Globo Nordeste 25 anos – a essência que nasce da gente”. Outra placa foi usada 

para registrar a saída do assessor de comunicação Paulo Jardel, fruto da reengenharia em curso 

nas Organizações Globo, ainda tímida na Globo Nordeste. A direção da emissora relacionou uma 

lista de funcionários que seriam demitidos de forma a que ela se adequasse à política 

orçamentária exigida pela matriz, para aquele momento.  Embora não estivesse na lista, Paulo 

Jardel se ofereceu para deixar a Globo Nordeste e, como seu salário era bastante superior em 

relação aos da maioria que constava na lista, as demissões não precisaram ser executadas25. A 

placa de sua despedida dizia o seguinte: “Esta Mangueira, que tantos bons frutos tem dado e a 

ninguém nega a sua sombra, foi plantada pelo companheiro Paulo Jardel. Aqui, mesmo que 

outras árvores floresçam, vamos sempre lembrar daquele que lançou a primeira semente. 

Homenagem dos companheiros da Globo Nordeste. Novembro/1998”. 

 Com a possibilidade de regionalização, em função do possível triunfo da televisão 

paga/segmentada – efeito da Fase da Multiplicidade da Oferta - a Rede Globo foi equipando suas 

emissoras. É importante frisar que os movimentos pró-regionalização da Rede Globo foram 

sempre de tempos em tempo, ou seja, nunca foi uma “política sem volta”, até pela incerteza do 

cenário que se desenhava.  Em “...1995 a Rede Globo investiu R$ 3 milhões em equipamentos de 

transmissão para a instalação e modernização de postos retransmissores, objetivando melhorar a 

qualidade de sinal em diversas áreas do Estado de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco” 
                                                 
25

 Informação verbal. NICÉAS, Cléo. 31.01.2007. 
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(FERNANDES, 1996, p. 53). Um ano antes, em 1994, a Globo já havia substituído o formato U-

Matic pelo Betacam SP nas emissoras de Belo Horizonte e do Recife. A Globo já estava 

operando em tal formato nas emissoras do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Brasília, porém os 

equipamentos enviados ao Recife e a Belo Horizonte eram novos (ALMEIDA, 2006). Esses 

novos equipamentos - câmeras DXC 537 e DXC 637 e VT's BVV 5 - trouxeram, para o 

jornalismo da Globo Nordeste,  maior mobilidade em todos os aspectos. Foi decretado o fim do 

cordão umbilical, que tanto limitava o trabalho do cinegrafista (ROCHA, 2002).  

 Em 1998, a TV Globo Nordeste recebeu uma moderna Unidade Móvel (UM) - um 

caminhão-baú - para transmissões externas de grande porte. Nele, constavam equipamentos de 

comunicação, mesas de áudio e de vídeo, com capacidade para receber sinais de até 16 câmeras. 

Possui gerador de energia elétrica de 30Kw de potência, o suficiente para manter funcionando 

todos os equipamentos eletrônicos básicos de uma vila com 80 residências. Esta UM chegou a ser 

usada, em 2000, na transmissão da corrida de São Silvestre, bem como em vários jogos da 

seleção brasileira. Anualmente, no sábado de carnaval, A Unidade Móvel é utilizada na 

transmissão ao vivo do desfile do Galo da Madrugada. Antes do caminhão-baú, a TV Globo 

Nordeste havia possuído duas UMs, que funcionavam em ônibus. A primeira, com câmeras preto 

e branco, depois substituídas. A segunda, com equipamentos mais modernos. A emissora adquire 

também duas unidades móveis de jornalismo (UMJs), para transmissões “ao vivo” de eventos de 

pequeno porte, montadas em carros tipo van. Esses veículos são equipados com câmeras, mesas 

de áudio, transmissor de microondas digital e um mastro de 12 metros de altura, responsável pela 

emissão do sinal à emissora (ROCHA, 2002). As entradas “ao vivo” de repórteres - que só 

vieram a ocorrer nos anos 80, ainda assim, restritas a grandes eventos, como o carnaval, as 

eleições e a Semana Santa - tornam-se constantes. Equipes da Globo Nordeste passam a fazer 

vários trabalhos para o Fantástico e para o Globo Repórter. A partir de 2000, o desfile do Galo 

da Madrugada passou a ser mostrado pela Globo Internacional. 

Em 1996, a então superintendente executiva da Rede Globo, Marluce Dias da Silva, em 

uma palestra aos funcionários da TV Globo Nordeste, na hora de esses falarem, ouviu 

reclamações relacionadas, principalmente, a salários. Alguns dos que reclamaram eram do 

Departamento de Jornalismo. Depois, em uma conversa com seus comandados, a diretora de 

jornalismo, Vera Ferraz, demitiu os insatisfeitos. A justificativa para o ato não eram as queixas 

em si, mas o fato de os jornalistas não as terem levado primeiramente à direção de jornalismo, e 
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sim à, já naquele momento, principal executiva da Rede Globo26.  Entre os demitidos, Amin 

Stepple, um dos últimos remanescentes da redação “diferenciada” montada por Roberto Menezes. 

Os salários pagos pela Rede Globo, embora superiores aos pagos pela concorrência, já não eram 

mais aqueles, já em razão da Fase da Multiplicidade da Oferta27. Nas confraternizações de fim-

de-ano dos funcionários, já não constam, entre os brindes, carros 0km. Por essa época, segundo 

José Mário Austregésilo (2007) - diretor geral da TV Jornal, de 1988 a 2002 - o Programa do 

Meio-dia, telejornal que lançou a primeira âncora da televisão pernambucana, a jornalista Graça 

Araújo, chegou a liderar a audiência no horário durante três anos. Em razão disso, a Globo 

Nordeste fez uma proposta à jornalista com o intuito de tirá-la da emissora concorrente. Araújo já 

estava com os “pés dentro” da Globo, quando a TV Jornal “cobriu” a proposta e “segurou” a 

jornalista na apresentação do telejornal. 

 Não havia uma plena autonomia financeira ou de gestão da emissora. Os lucros da Globo 

Nordeste iam para a matriz que, como em qualquer grande corporação, era quem elaborava o 

orçamento de gastos da filial. Muitas vezes, as ofensivas da estratégia de busca por uma 

identidade local não estavam dentro de tal orçamento. Para viabilização dessas, era necessária a 

venda de cotas de publicidade - o que sempre ocorria – e/ou remanejamento orçamentário. Nesse 

sentido, estratégias que envolvessem parcerias do departamento responsável pela produção em 

questão com o Departamento Comercial e o Administrativo-financeiro, dentro da lógica 

estratégica em curso na emissora desde 1982, eram fundamentais. No caso do Folia Geral, por 

exemplo, a parceria do Jornalismo com o Comercial foi importantíssima. Trata-se de uma série 

de quatro programas especiais de 30 minutos cada um, sobre o carnaval de Pernambucano. Vera 

Ferraz (2006) diz que incomodava muito, considerando o potencial do carnaval pernambucano, 

ficar refém da programação da matriz, que mostrava o desfile das escolas de samba do Rio de 

Janeiro, no qual Pernambuco aparecia apenas através de flashes.  Para este programa ocorrer, o 

Departamento Comercial se empenhava na venda de cotas. 

A comunicação regional de grandes anunciantes também é hoje um caminho no qual as 
emissoras regionais buscam incrementar suas receitas. “A tendência é de as indústrias 
olharem com mais atenção para o nosso mercado”, acredita [Iuri] Maia, para o qual, 
empresas como Unilever, Kibon e Ceval já apresentam hoje produtos ou versões de 
produtos especifico para o Nordeste brasileiro.  E a preocupação regional tem revertido em 
benefícios para a TV pernambucana. “A Bombril, por exemplo, participou fortemente de 

                                                 
26  Informação verbal. NICÉAS, Cléo. 31.01.2007. 
27 Não estão inclusos aí os ganhos financeiros de Francisco José. Como se trata de um dos principais profissionais da Rede Globo, a exemplo das demais 

estrelas nacionais, Francisco José constituiu uma empresa e, assim, oficialmente, presta serviços à Globo. A Rede Globo usa este expediente para 
driblar os encargos trabalhistas em cima dos altos vencimentos de seus profissionais mais graduados. 
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nosso carnaval”, conta o diretor [comercial] da Globo Nordeste (MEIO&MENSAGEM, p. 
8, 17.08.1998). 
 

 Ferraz (2006) diz que, apesar da parceria, o jornalismo tinha total autonomia na feitura do 

programa, sem nenhuma interferência do Departamento Comercial. Um outro exemplo de 

parceria entre esses dois departamentos foi a série Caminhos da Fé. A emissora a exibiu, 

anualmente, de 1997 a 1999, na Semana Santa. Para tanto, enviou equipes de jornalismo para 

vários cantos do mundo, como Jerusalém, Lisboa, Atenas, entre outros lugares.  

 Apesar da não-interferência do Departamento Comercial, o jornalismo tinha (e tem) muito 

cuidado para evitar o merchandising gratuito, por exemplo, no Galo da Madrugada, conforme 

orientação da Central Globo de Comercialização aos departamentos comerciais das emissoras da 

rede. É que, ao contrario de eventos com roteiros minimamente previsíveis, como desfiles de 

escolas de samba ou jogos de futebol - no Galo da Madrugada, que é uma atividade de rua, o 

“inesperado” diante das câmeras poderia (e pode) acontecer a qualquer momento. Entenda-se por 

“inesperado” alguma marca de produto que, por ventura, venha a aparecer no meio da 

transmissão, já que, repito, trata-se de uma atividade de rua, “anárquica”, sobre a qual a televisão 

não tem controle.  

 Em 1999, o escritor Ariano Suassuna estreou, no NETV 1ª Edição, a coluna “O Canto de 

Ariano”, que passou a ir ao ar todas as sextas-feiras. Ariano contava “causos” engraçados e 

também abordava questões relacionadas à literatura. No ano seguinte, a coluna passou a ser 

transmitida pelo Multishow, canal por assinatura dos Marinho. 

 Verifica-se, nessa fase, uma presença forte do jornalismo comunitário.  Trata-se de uma 

estratégia da Rede Globo adotada nos anos 80 para todas as suas praças, e que, ao longo do 

tempo, avançou e recuou muitas vezes.  Com Evandro Carlos de Andrade no comando da CGJ, a 

partir de 1995, o jornalismo comunitário ganhou fôlego. “Mais Brasil e menos Brasília” dizia ele, 

ao afirmar que o enfoque sobre a política devia abordar o que ela tinha de mais importante para a 

vida dos brasileiros comuns (MEMÓRIA GLOBO, 2004). 

Adaptando-se, mas sempre procurando manter o seu padrão de qualidade, a Globo encontra 
nas denúncias de corrupção, reclamação dos órgãos públicos, principalmente os municipais, 
a fórmula para enfrentar os jornais popularescos, uma vez que essa postura pode ser 
apresentada como uma espécie de defesa de interesses populares. A diferença é que 
enquanto os programas popularescos procuram resolver os problemas de uma pessoa, os 
jornais da Globo intermedeiam os problemas de uma comunidade, considerada um conjunto 
de moradores de um bairro ou da sociedade em geral, do cidadão, do consumidor, do 
contribuinte (BORELLI e PRIOLLI, 2000, p. 120). 
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 O jornalismo “comunitário passou a ser visto com mais sensibilidade pelos executivos da 

Globo. Não apenas como uma forma de ampliar os vínculos com a sua audiência (que embora 

seja nacional, ela tem particularidades regionais e é extremamente arraigada à sua localidade), 

mas como a possibilidade de ampliar os investimentos publicitários” (BENEVENUTO JR, 2005, 

p. 240). O jornalismo comunitário é, para a Globo, 

um grande gerador de audiência, atendendo às expectativas da comunidade e, ao mesmo 
tempo, ampliando o mercado publicitário. Só ela encomenda duas vezes por ano pesquisas 
junto ao Ibope para saber como andam os índices de audiências de seus telejornais 
regionais, que por sinal, freqüentemente superam em suas localidades os números 
alcançados pelo próprio Jornal Nacional, um fenômeno que acontece em todo o país. A 
cidade de Recife é um exemplo típico (FERNANDES, 1996, p. 73).  
 

 Enfim, durante a segunda metade dos anos 90, a TV Globo Nordeste foi gerida com 

medidas da ainda estratégia em curso, implementada pela direção regional, e por medidas vindas 

da matriz, sob efeito da Fase da Multiplicidade da Oferta. Continuava, ainda, a tensão silenciosa 

entre matriz e filial, mas, agora, a emissora pernambucana, em função do novo contexto de 

multiplicidade da oferta, tinha mais importância para a Rede Globo, de forma que esta procuraria 

ter mais atenção e maior controle sobre a filial pernambucana. Foi um período marcado pela 

insistência da direção da Globo Nordeste em produzir conteúdo, o que parecia incomodar a 

matriz, que, historicamente, como já dito, teve na centralização seu modelo de produção – com os 

intervalos comerciais já, nacionalmente, vendidos.  

 O depoimento de Cléo Nicéas demonstra a unidade de sua equipe e o culto à 

pernambucanidade, marcas de sua gestão: 

Uma das coisas que tentamos fazer naquela época foi recuperar um pouco do tempo 
perdido. Jota Raposo [diretor de programação] e Vera Ferraz [diretora de jornalismo] foram 
muito importantes nesse trabalho. Trabalhamos um carnaval com mais densidade cultural; o 
Hino de Pernambuco foi colocado no ar, uma idéia do publicitário Giuliano Bianchi; José 
Pimentel dirigiu alguns eventos; chegamos mais perto da universidade. Mas o jornalismo é 
que, efetivamente, cresceu. (...) Nossas equipes passaram a realizar projetos no exterior; 
inovamos na administração com Maria dos Santos Perez; Jairo Pereira e posteriormente Iuri 
Maia Leite mantiveram a visão social da comercialização local; Raymundo e Augusto, na 
engenharia, aprimoraram nossa operação e tecnologia; sem esquecer o mestre da área 
técnica Eider Carneiro da Cunha. Inovação. Essa foi a marca (SANTANA, 2007, p. 213). 

  

 A segunda metade da década de 90 pode ser considerada a transição para a terceira fase da 

emissora, que se daria a partir de 2000, quando a reengenharia das Organizações Globo atingiria 

de forma mais consistente a TV Globo Nordeste. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
INSERÇÃO DA REDE GLOBO NO MERCADO DE TELEVISÃO PERNAMBUCANO 

 

 
 

182 
 

 A seguir, algumas experiências implementadas pela direção regional, na contramão da 

reegenharia. Entre elas, a produção de teledramaturgia não centralizada.  

 

3.2.Volta da teledramaturgia pernambucana 

 No ano de 1995, a TV Globo Nordeste, contra toda a lógica produtiva da Rede Globo, 

produziu teledramaturgia. A emissora levou ao ar o especial de Semana Santa, A Promessa de 

Jeremias. O autor-roteirista e diretor do especial, o alagoano Valdir Oliveira,  era funcionário da 

TV Jornal desde 1989, onde realizou alguns projetos. Não conseguiu, no entanto, fazer com que 

aquela emissora produzisse teledramaturgia. Foi lá, na TV Jornal, onde Oliveira primeiro 

apresentou o projeto de A Promessa de Jeremias. Como não obteve êxito em sua empreitada, 

Oliveira pediu demissão da TV Jornal, pois tinha novos planos para sua vida profissional naquele 

momento. Oliveira levou o projeto para o diretor de programação da Globo Nordeste, Jota 

Raposo, que se interessou pela produção (OLIVEIRA, 2007). O ator José Pimentel - o Jesus 

Cristo de Fazenda Nova – interpretou Jeremias, o personagem principal. Segundo matéria 

publicada no Jornal do Commercio, à época em que o especial ainda estava sendo produzido, A 

Promessa de Jeremias seria veiculada em rede nacional, o que acabou não ocorrendo: “O diretor 

geral do especial, Valdir Oliveira, destacou a oportunidade de realizar um trabalho regional num 

horário nobre da emissora.’Abre-se uma porta para a nossa teledramaturgia, que está bastante 

esquecida há, pelo menos, uns 30 anos’, acrescenta ele” (SILVA, 06.02.95). Algumas cenas do 

especial foram gravadas na tradicional  Feira de Caruaru.  

 A Promessa de Jeremias foi ao ar no dia 14 de abril de 1995, sexta-feira da paixão. No 

anúncio promocional feito pela Globo Nordeste e publicado nos jornais, o reconhecimento  de 

uma dívida com a teledramaturgia pernambucana: 

PROMESSA É DÍVIDA. 
Há muito tempo, o público e a classe artística reivindicam a retomada da teledramaturgia no 
Estado. Com a produção de “A Promessa de Jeremias”, a Rede Globo Nordeste resgata essa 
dívida e quebra um jejum. O programa, que vai ao ar nesta sexta, às 11h, conta, com  
artistas locais, a história bem humorada de um pagador de promessas e o seu cotidiano. Não 
deixe de assistir “A Promessa de Jeremias”. Esse programa promete (REDE GLOBO 
NORDESTE, 14.04.1995).  
 

 O especial foi um sucesso de audiência e empolgou a direção da emissora, no sentido de 

novas produções, bem como a comunidade artística, conforme este depoimento do ator José 

Pimentel:  
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...pela primeira vez a Globo abriu (...). Tudo feito aqui, com gente daqui, os técnicos daqui, 
atores daqui (...). Teledramaturgia no ar, na Globo. Eu vi ele [Cléo Nicéas] dizendo talvez 
seja o começo de uma possível regionalização. Cléo, que é um cara sério. (...) ...passamos 
“A Promessa de Jeremias” para o povo ver (...).  E disse para os atores era uma vitória ter 
conseguido, e tinha conseguido plantar uma semente, não sei que frutos ia dar. (...) a gente 
ganhou no horário em mini-séries, pra “Desejos” com Vera Fischer (...)...e Cléo estava 
dizendo, “rapaz o que terá sido isso, eles disseram e até mandaram pra núcleo lá na matriz, 
na sede (SILVA, 1998). 
 

 Apesar de ser um ator conhecido em Pernambuco – já interpretava Jesus Cristo há 18 anos 

– José Pimentel, em uma única veiculação de A Promessa de Jeremias, comprovou a força da 

teledramaturgia conforme este seu depoimento: 

Foi (...) no horário ruim, perto de meio dia, sexta-feira da paixão, e no sábado eu estava em 
Fazenda Nova pra fazer o Cristo, entrou um grupo de jovens: “Olha o Jeremias”. Meu Deus.  
(...) por conta da televisão, da minha presença durante 40 minutos (...) Embora eu apareça 
também como Cristo (...) na televisão, nos telejornais. De repente, eu fiz um especial para a 
televisão (...) e as meninas me reconheceram (...) Eram do interior, (...) a televisão tem um 
peso muito grande e adoro fazer (...). ...a teledramaturgia é importantíssima. Eu queria 
muito retomar isso. Estou tentando com a Globo, é difícil, não é? Porque a Globo tem seus 
olhares estabelecidos, tem toda uma programação que vem do Sul. (...). Muita gente diz, 
“Pimentel, porque a Globo não tem esse personagens? Como Cantinflas, um Mazaroppi, 
como um Oscarito” (...). O personagem, não foi por minha culpa não, (...) criou vida 
própria. Se é uma personagem ele poderia estar em várias outras situações.(...) Eu sei que 
dentro da Globo há esse pensamento, sabe, de regionalizar (...). Eu já estou com outro 
projeto pra eles (...). ...vou vencer pelo cansaço (SILVA, 1998). 
 

 Valdir Oliveira (2007) considera o resultado positivo, embora pudesse ter ficado melhor. 

É que a Globo Nordeste, dentro da lógica produtiva centralizada, não estava preparada para 

produzir teledramaturgia, de forma que problemas com captação de áudio e iluminação 

precisaram ser superados. Sabendo disso, Oliveira (2007) fez um roteiro bastante adaptado às 

deficiências técnicas, o que gerou, segundo ele, um produto de boa qualidade. A mesma opinião 

tem José Pimentel: “a gente não tinha como dublar e dublou usando a coisa da câmera (...), dentro 

de um monitorzinho, (...) muito precário, sabe. (...) Mas, mesmo assim, foi um produto de alta 

qualidade” (SILVA, 1998).  

 No ano seguinte, 1996, também na Semana Santa, outro especial de autoria de Valdir 

Oliveira, que também roteirizou e dirigiu: Caminho de Monte Santo, gravado no município de 

Pesqueira, Agreste do estado, foi ao ar no dia 5 de abril. A produção envolveu 30 profissionais 

(DIARIO DE PERNAMBUCO, 05.04.1996). 

 Além dos problemas inerentes a uma produção global não centralizada, Caminho de 

Monte Santo esbarrou na grade de programação nacional da Rede Globo. A produção foi 
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roteirizada e finalizada com 50 minutos de duração. A Central Globo de Programação recuou, 

porém, quanto ao tempo da “janela” para o especial, diminuindo-o para 33 minutos. Por causa 

disso, Caminho de Monte Santo, já depois de produzido, teve mais de 30% de suas cenas cortadas 

para poder ir ao ar, de forma que a trama ficou um pouco sem nexo. 

 No mesmo ano, no São João, foi ao ar, no dia 23 de junho, um domingo, outro especial de 

Valdir Oliveira: a quadrilha (JORNAL DO COMMERCIO, 23.06.1996).  

 E foram se seguindo os especiais de teledramaturgia produzidos pela Globo Nordeste, 

sempre com os mesmos problemas já citados. Entre outros, foram produzidos Hermida de 

Santelmo, de George Moura; O Almirante, de Carlos Carvalho; e Opera do Bandoleiro, de Jota 

Raposo, com algumas cenas gravadas em Portugal.  

 Em 1998, o especial de São João foi O Santo Cibernético, que foi ao ar no dia 06 de 

junho, um sábado. 

Pouco se fez e ainda se faz na teledramaturgia fora do eixo Rio-São Paulo, onde se 
concentram as grandes emissoras de televisão. (...) Para furar cerco, a batalha não é 
pequena. Há que se driblar problemas de patrocínio, produção e especialmente programação 
da emissora. Felizmente, há os que insistem e concretizam projetos. 
Foi assim com o especial o Santo Cibernético, texto de Valdir Oliveira com direção de Jota 
Raposo, que a TV Globo vai exibir hoje, às 11h40, dentro da série São João e Forró. Da 
criação das personagens à finalização do programa, tudo foi feito em Pernambuco, pela 
equipe de produção da Rede Globo Nordeste (...) 
O Santo Cibernético foi gravado entre Gravatá, Aldeia e Araçoiaba (Igarassu), com direção 
de fotografia de Roberto Abreu. Quinze atores, todos da cena local, formam o elenco... 
(GÓES, 06.06.1998).  
 

 A exemplo das produções do Departamento de Jornalismo, citadas neste trabalho, as 

produções do Departamento de Programação, para se realizarem, precisavam da participação do 

Departamento Comercial, em um trabalho integrado, característica marcante nesta fase da 

emissora. 

... de acordo com [Iuri] Maia [diretor comercial], a Globo Recife é, fora do eixo Rio-São 
Paulo, a única emissora da Rede Globo com produções próprias na área de teledramaturgia. 
Em épocas como páscoa e São João, por exemplo, são produzidos especiais; neste ano, o 
especial de São João chamou-se O Santo Cibernético e combinou religiosidade com 
informática (...) “Apresentamos esses especiais em horários permitidos pela Globo, como 
aos sábados à tarde. Nestes horários, eles conseguem audiência maior que a da programação 
habitual”, disse o diretor de atendimento da Globo Nordeste (MEIO&MENSAGEM, p. 8, 
17/08/1998). 
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3.3. Formação profissional  local  

 Em outubro de 1995, a TV Globo Nordeste, em parceria com a UFPE, criou a Uniglobo,  

agência-escola destinada ao estágio de estudantes daquela universidade. Através de um processo 

seletivo no qual só participavam alunos matriculados a partir do 5º período, a Uniglobo recebia, a 

cada semestre, oito estagiários de publicidade e um de administração, que cumpriam 20h 

semanais e passavam por todos os setores: mídia, criação, arte e produção, sendo os universitários 

avaliados mensalmente. Mais de 80% dos ex-integrantes da agência eram absolvidos pelo 

mercado (PERNAMBUCO.COM, 2000). 

[A] Uniglobo é também responsável pela entrada, no mercado regional, de novos 
anunciantes de pequeno e médio porte de diversos segmentos. (...) “A Uniglobo não (...) 
concorre com empresas do mercado”, diz Cléo Nicéas, diretor Regional da Globo Nordeste. 
“(...) [Ela] conscientiza o anunciante que não usa agências da importância do trabalho 
técnico e profissional, que só poderá ser exercido por uma organização capacitada” (...) 
Atualmente atendendo dez contas – nos segmentos de serviço público (caso da UFPE e da 
Escola Técnica Federal), organizações não-governamentais, serviços e alimentação –, a 
Uniglobo é apontada como uma importante porta de entrada dos universitários no mercado. 
(COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL, 1997). 
 

 Segundo a edição do 3º trimestre de 1997 da revista Comunicação Empresarial, a 

Uniglobo integraria no ano seguinte, 1998, o  Anuário Brasileiro de Mídia, da editora 

Meio&Mensagem, como um dos 5 melhores cases de marketing do Norte, Nordeste e Centro-

Oeste. Participaram do júri representantes das 20 maiores agências do país (COMUNICAÇÃO 

EMPRESARIAL, 1997).  

A Globo entrou com a infra-estrutura e o pagamento de oito estagiários; e a UFPE cedeu os 
equipamentos e parte das horas de trabalho da professora Tanúzia Vieira, autora da idéia. 
Em 1998, a Uniglobo registrou crescimento de 87,85% no faturamento e de 70% na carteira 
de clientes. Atualmente, é auto-sustentável. Por conta dessa experiência, a emissora recebe, 
amanhã, às 20 horas, no Teatro da UFPE, o Top de RH, concedido pela ADVB/Nordeste 
(SCARPA, 09.06.1999). 
 

 Outro investimento da Globo Nordeste na formação profissional  local ocorreu em 1997, quando 

a emissora conseguiu, junto à matriz, a aprovação orçamentária para um curso MBA em Gestão 

de Negócios – em um convênio com a UFPE. O curso foi destinado a 22 funcionários da 

empresa, de todos os departamentos, e as aulas realizadas nas instalações da própria emissora, 

durante 12 meses. Como houve uma procura um pouco maior que a oferta de vagas, ocorreu uma 

seleção interna. Ao final do curso, haveria uma viagem à Atlanta, onde os funcionários-alunos 

conheceriam uma emissora de TV regional da rede ABC, além de uma universidade, bem como 

algumas empresas. A viagem não foi aprovada no orçamento da matriz.  
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 Valter Panunzio (2007), desde 1982 coordenador de recursos humanos da Globo 

Nordeste, afirma que Cleo Nicéas e a diretora administrativo-financeira, Dôra Perez, apostaram 

muito neste curso e se esforçaram bastante para que a viagem ocorresse. A saída seria custear os 

melhores alunos – o jornalista Roberto Cavalcanti foi o aluno laureado – porém ia contra o 

sentimento de grupo tão pregado por Nicéas.  A empresa custeou uma parte e os funcionários-

alunos outra, parcelada em várias vezes. Todos viajaram. Panunzio diz que a confiança de Nicéas 

e Perez nos resultados deste curso era tão grande que ambos permitiram que os 22 funcionários-

alunos, 10% da mão-de-obra da emissora, ficassem fora durante 10 dias - o tempo da viagem - 

justamente no período mais crítico da empresa, final de ano, no qual os planejamentos para o ano 

seguinte estão sendo feitos. Segundo Panunzio (2007), os diplomados absolveram uma nova 

“mentalidade” de trabalho e logo buscaram implementá-la. Por outro lado, passou a haver uma 

expectativa dos colegas que não participaram do curso, em relação à aplicação prática dos 

conhecimentos adquiridos pelos recém pós-graduados. 

 

3.4. Grêmio Globo Nordeste  

Com o passar do tempo, segundo o coordenador28 de RH da empresa, Valter Panunzio 

(2007), o Grêmio Globo Nordeste passou a ser um problema.  Sua administração e seus serviços 

deixavam a desejar. Acabava sobrando para o RH da empresa que dedicava parte do seu tempo e 

de seus funcionários para resolverem problemas burocráticos do Grêmio. Os diretores da entidade 

tinham de se dividir entre  ela e suas funções na emissora de forma que  ambas as obrigações não 

eram cumpridas a contento.  

Em 1999, A Globo Nordeste, afirma Pannunzio (2007), chegou a disponibilizar recursos 

para compra de um terreno, de forma que a entidade passaria a ter sede própria. Não houve 

entendimento, porém, já que alguns diretores do Grêmio preferiam usar o dinheiro para a 

construção, conseguindo o terreno através de doação, o que não agradava Nicéas, pois traria 

envolvimentos de natureza política. A compra do terreno acabou não ocorrendo. Entre as causas, 

algumas dificuldades no tocante aos valores, já que, quando os donos sabiam que era para a 

Globo, punham preços altos, acima do que a empresa estava disponibilizando. Além do mais, os 

problemas causados pela entidade à burocracia da Globo só aumentavam. As outras praças já 

haviam fechado seus grêmios. Só no Recife, ainda existia. Em 1999, iniciou-se o processo de 

                                                 
28

 Cargo vinculado ao Departamento Administrativo-financeiro. 
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liquidação do Grêmio Globo Nordeste.  A emissora pagou as dívidas da entidade. Nesse 

momento, a pedido de alguns funcionários, Nicéas chegou novamente a tentar reerguer a 

entidade. Sem sucesso, desistiu. 

 

3.5. Paixão da Globo 

 A Globo Nordeste era a responsável por todo o plano de comercialização da Paixão de 

Cristo, em Fazenda Nova – nesse momento com o status de maior teatro ao ar livre do mundo, 

com mais de 70 mil metros quadrados e 70 torres de 7 metros. A encenação tinha 50 atores e 

mais de 500 figurantes. A emissora já vinha patrocinando o evento desde 1977 e o Departamento 

de Jornalismo cobria-o com entradas ao vivo. No entanto, a participação, a partir de 1997, de 

artistas globais interpretando os papéis principais causou uma celeuma no meio cultural 

pernambucano.  

O espetáculo começou a ser encenado em 1951. A partir de 1963 foi suspenso para a 

construção da cidade-teatro.  Em 1968, iniciam-se as apresentações na cidade de pedra. No ano 

seguinte, 1969, José Pimentel, que trabalhava na peça como ator desde os anos 50, assume a 

direção. A partir 1978, Pimentel passa também a interpretar Jesus Cristo, situação que se repetiu 

19 vezes, até 1996. Para o espetáculo de 1997, o presidente da Sociedade Teatral Fazenda Nova 

(STFN), Plínio Pacheco, a poucos meses do espetáculo, dispensou os préstimos do ator e diretor 

pernambucano e foi em busca dos globais, em que pese o fato de, até hoje, o espetáculo usar toda 

a estrutura por Pimentel montada. A idéia, ao trazer os globais, era atingir um público mais 

jovem. Para a Globo Nordeste, uma comercialização do evento feita em valores maiores. No 

papel de Jesus Cristo, Fábio Assunção. 

 A enorme popularidade de Pimentel, ator já consagrado na cena cultural pernambucana,  

fez, no entanto, que muita gente não gostasse da troca, em razão não só do seu reconhecido 

talento, como também pelo fato de o povo pernambucano ter uma relação muito especial com as 

“coisas da terra”. Pimentel acabou montando uma Paixão de Cristo no estádio do Arruda, em 

1997, com o apoio da Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe), 

responsável pela produção do novo espetáculo. “Pimentel (...) levou 70 mil pessoas para o estádio 

do Arruda (...). Agora, recebendo os louros da vitória e preocupado com dívidas que não param 

de chegar, Pimentel está mais feliz e confessa que a vitória tem gostinho de vingança, embora 

afirme que esta não tenha sido sua intenção” (JORNAL DO COMMERCIO, 03.04.1997). Em 
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entrevista ao Jornal do Commercio, logo depois da realização de sua exitosa Paixão, montada em 

apenas dois meses,  Pimentel afirmou: 

...reunimos a classe artística pernambucana em torno de um mesmo projeto. (...) ... juntamos 
grupos antagônicos, às vezes até rivais, do teatro local. (...) Mas o melhor de tudo é que 
levamos um espetáculo bom, com preços baixos (...) ...o grupo alcançou um bom resultado. 
Por isso, o reconhecimento do público (...). Todos que foram assistir gostaram do 
espetáculo (...) que começou há pouco tempo, sem dinheiro para mídia. (...) As pessoas 
falam comigo no meio da rua e me chamam de herói.(...) Foi (...) bom para o ego. Se eu 
fosse um cara besta, ficaria mais besta ainda. (...) Não é brincadeira, não, você terminar um 
espetáculo e ouvir uma multidão gritando seu nome. (...) Foi muita energia positiva que nos 
colocou para frente. (JORNAL DO COMMERCIO, 03.04.1997).  
 

No ano seguinte, o espetáculo de Fazenda Nova repetiu a dose e contratou atores globais 

para os principais papeis. Fábio Assunção, mais uma vez, Jesus Cristo. Por seu turno, Pimentel 

também trouxe novidades.  

A capacidade de público (...) aumentou de 15 mil para 25 mil (...). ...a direção vai lançar 
mão de um canhão de raio laser multicolorido, muito gelo seco e outros recursos técnicos. 
O mecanismo mais mirabolante será o que vai deslocar José Pimentel a uma altura de 32 
metros na perpendicular durante a cena da ressurreição de Cristo. Os números da Paixão de 
Cristo recifense impressionam tanto quanto os do espetáculo do semi-árido (...). São 600 
atores e figurantes - incluindo 200 crianças - (no total, o número de pessoas envolvidas 
chega a 1 mil), contracenando em nove palcos. Custo total: R$ 1 milhão. (...) ...quantia igual 
à que se gasta para colocar em ação a cidade cenográfica de Fazenda Nova. (...) Uma das 
características da Paixão de Cristo do Recife que os produtores fazem questão de destacar, 
em provocação à atuação de atores da Rede Globo em Fazenda Nova, é a 
pernambucanidade do elenco principal. (...) E o rasgo de regionalismo não fica por aí. A 
cena do bacanal de Herodes vai ter a participação do grupo de dança folclórica Daruê 
Malungo da comunidade de Chão de Estrelas. Já no famoso clamor de Cristo "Vinde a mim 
as criancinhas...", 200 crianças carentes do Lar Fabiano de Cristo, todos vestidos com suas 
próprias roupas, vão entrar em cena. Toda essa produção já fez com que a Paixão de Cristo 
do Recife se firmasse no calendário de eventos da Semana Santa no estado. (LIMA, 
19.03.1998). 
 

 José Pimentel já havia acertado, em 1996, que não mais interpretaria Jesus Cristo em 

função da presença dos globais. No entanto, ele dirigiria o espetáculo. Plínio Pacheco 

aparentemente aceitou, mas depois dispensou Pimentel através de recados. Algo que passou a 

existir e que Pimentel certamente reclamaria foi o pouco tempo em que os artistas renomados 

ficavam em Pernambuco, fazendo com que os ensaios fossem muito curtos e poucos. Em 

entrevista à Revista Época, no ano 2000, Pimentel falou: “O papel de Cristo é quase vocação. É 

preciso descobrir olhares e gestos típicos do personagem. Isso só se consegue com estudo e 

vivência. Não adianta fazer um ou dois ensaios, como é comum entre atores globais convidados 

pelos organizadores” (ADEODATO, 2000). A esta altura, a chamada Paixão de Todos já 
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começava a contar com apoios institucionais, entre os quais, o também da própria Globo 

Nordeste, embora fosse, evidentemente, menor que o apoio dado a Paixão de Fazenda Nova. Em 

1999, Herson Capri interpretou Jesus Cristo na Paixão de Plínio. No Recife, continuou o sucesso 

da Paixão de Todos. No ano seguinte, 2000, a Paixão de Cristo de Fazenda Nova voltou a ter um 

ator local interpretando Jesus – Marcelo Valente - embora, nos demais papéis principais, tenha 

continuado a haver a presença dos galãs da Globo.   

O Herodes de Miguel Falabella, o Pôncio Pilatos de Diogo Vilela, a Maria de Patrícia Pillar, 
a Madalena de Letícia Spiller e o apóstolo João Batista de Marcelo Anthony vão lembrar a 
70 mil pessoas a agonia e morte de Jesus - por ingressos que custam de R$ 25 a R$ 30. 
Cristo, no entanto, terá sotaque regional. Durante dois anos, o ator recifense Marcelo 
Valente foi preparado para interpretar o papel sem se intimidar diante dos famosos 
(ADEODATO, 2000). 
 

 O episódio da Paixão de Cristo pode ser considerado um “corpo estranho” na estratégia da 

Globo Nordeste, embora, ao que parece, a iniciativa de tirar José Pimentel da peça tenha sido da 

própria Sociedade Teatral Fazenda Nova, na pessoa de Robinson Pacheco, filho de Plínio, 

conforme depoimento do próprio Pimentel: “Robinho, com assessoria de duas empresas, só sabia 

falar em dinheiro. Quando nós fazíamos reuniões para falar em teatro, eles só sabiam falar de 

dinheiro. Para eles, mesmo que o espetáculo não seja considerado tão bom, trazer os atores da 

Globo valeu a pena, porque ele conseguiram aumentar o número do público” (JORNAL DO 

COMMERCIO, 03.04.1997).  

 O  certo é que, embora tenha, provavelmente, rendido mais dinheiro, a imagem-

pernambucanidade da Globo Nordeste saiu “arranhada” do episódio. O retorno de um ator local, 

em 2000, para o papel principal, pode ter sido, nesse sentido, um recuo, numa lógica de 

reconstrução de imagem. 

 

3.6. Concorrência local 

 Ao final de 1997, a TV Pernambuco se desafiliou da TV Cultura e afiliou-se à CNT. A 

razão foi o fato de o governador Miguel Arraes (PSB), que retornara, em 1995, pela terceira vez, 

ao Palácio do Campo das Princesas, ter se sentido ofendido por um repórter da TV Cultura em 

uma entrevista. Arraes ordenou, então,  a desafiliação. 

 A televisão, há muito, já era a mídia detentora da maior fatia do bolo publicitário 

pernambucano e, em tal percentual destinado à TV, a Globo recolhe 80% aos seus cofres, embora 
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não tenha audiência correspondente a tal número. A TV Jornal já atingia uma audiência média 

entre 25 e 27 pontos, a maior audiência do SBT (MEIO&MENSAGEM, 17.08.1998). 

Estimativas de profissionais do mercado de Pernambuco dão conta de que o meio TV 
abocanha pouco mais de 60% dos investimentos publicitários do Estado. Segundo Iuri 
Gomes, diretor de atendimento da Rede Globo Nordeste, em 1997 o mercado local 
movimentou algo em torno de 140 milhões (...). 110 milhões apenas os setores comércio e 
varejo no primeiro semestre de 1997. (...). Eventos locais, como a Paixão de Cristo, que este 
ano teve a participação do ator global Fábio Assunção, continuam ajudando as emissoras a 
aumentar negócios (MEIO&MENSAGEM, capa, 17/08/1998). 
 

 Por essa época, no ano de 1998, o Sistema Jornal do Commercio liquida todos os seus 

débitos contraídos com o Grupo Bompreço, que, há 10 anos, dava suporte financeiro à 

reestruturação do Sistema JC. À exceção do jornalismo, a TV Jornal tinha sua programação local 

baseada em eventos como o Carnaval, o São João, o Recifolia, Vaquejadas e o Verde Novo 

Verão, projeto da emissora que incluía shows e esportes e que teve início em 1991. Esses projetos 

e/ou eventos foram responsáveis por 30% do faturamento da TV Jornal. O Verde Novo Verão, 

oferecia cinco cotas de patrocínio ao custo de R$ 125 mil cada uma. (MEIO&MENSAGEM, 

17/08/1998, p. 15). 

 Ainda em 1998, no dia 1º de novembro, entrou no ar a TV Recife, canal 7, canal 

retransmissor. Trata-se de um empreendimento do Sistema Brasil Nordeste de Comunicação 

(SBN), de Ricardo Pinto, ex-executivo da TV Tupi do Recife. O canal passou a levar ao ar a 

programação da MTV, que deixou a faixa UHF. No ano seguinte, no dia 16 de julho de 1999, 

Ricardo Pinto pôs outra retransmissora em UHF no ar, o canal 34, do Recife, para retransmitir a 

programação da Rede Vida, emissora católica com o sinal gerado de São José do Rio Preto, pelo 

canal 11. 

 A Rede Manchete, mergulhada em crise profunda, demitiu quase todo o elenco, deixando 

sem fim a novela Brida, baseada na obra de Paulo Coelho. No Recife, a Manchete passou a ser 

dirigida por Aldo Paes Barreto, depois de uma estada na TV Tribuna: “Eu fui o coveiro da TV 

Manchete, já falida. Fernando Cascudo havia saído, veio aqui um diretor da Bloch, achou que eu 

podia salvar a empresa e eu enfrentei toda aquela precariedade de condições operacionais. Era 

comovente ver aqueles abnegados que até peças criavam, inventavam tudo para a TV permanecer 

no ar. Agora ninguém sabe nem o que é aquilo” (SANTANA, 2007, p. 302).  

 Depois de inúmeras tentativas de repasse, inclusive envolvendo a seita Igreja Renascer, 

em maio de 1999, a Manchete foi vendida ao grupo paulista TeleTV, que atua na área de 
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telemarketing, surgindo, no lugar da Manchete, a Rede TV!. “A participação do Estado foi 

fundamental, pois esta operação foi aprovada não obstante muitas denúncias de irregularidades” 

(BRITTOS, 2002). No Recife, a Rede TV! não implementou programação local, nem no 

jornalismo, que mantém uma pequena equipe apenas para enviar matérias aos telejornais 

nacionais. 

 A TV Pernambuco, já em total decadência, embora as retransmissoras do Detelpe 

tivessem passado por recente expansão, passou a retransmitir a programação da Rede 21, 

pertencente à Bandeirantes e direcionada ao público paulistano. Ainda no governo Arraes, a 

emissora não manifestou interesse em manter, no Recife, o canal 9, que passou de retransmissor a 

gerador, sendo ocupado, a partir de 2000, pelos Associados. Isso mesmo: passados 18 anos, os 

Associados recuperaram, na justiça, o seu canal de televisão e foram indenizados pela cassação 

que sofreram do canal 6, em 1980. A nova emissora, TV Guararapes29, entrou no ar no dia 1º de 

janeiro, afiliando-se à Rede Bandeirantes, já que, desde novembro de 1998, a TV Tribuna estava 

na Rede Record.  As razões que fizeram que a TV Tribuna trocasse de rede foi a busca por 

maiores e melhores horários para a programação local, constando em contrato, inclusive, espaços 

para eventos locais (MEIO&MENSAGEM, 24/05/1999, p. 14). A TV Guararapes foi a primeira 

emissora de Pernambuco a operar com equipamentos totalmente digitais. 

O projeto da nova afiliada Band é bem audacioso e já avançou bastante. Todos os 
equipamentos já foram comprados junto à Sony e vão utilizar padrão digital e o sistema de 
exibição automatizado. A emissora vai ser instalada num prédio de 2,5 mil m2 que dispõe 
de automação predial, permitindo teto móvel. No local vão funcionar dois estúdios que 
somam 320 m2. "O investimento total inicial para colocar a emissora no ar, incluindo o 
preço da outorga (R$ 5,2 milhões), chega a R$ 15 milhões. Nós esperamos retorno depois 
de seis anos", avalia Nogueira.  
A grade da nova emissora vai incluir três horas de programação local. Recife vai ser a base 
para estender o sinal da Band. "Nós vamos usar uplink para cobrir Pernambuco inteiro até 
2001", prevê Nogueira, que contempla até a hipótese de abertura de escritórios no interior 
(COSTA, dez /1999). 
 

 A TV Pernambuco, Em 1999, apesar da decadência, atingiu altos índices de audiência, na 

casa dos 28 pontos (JORNAL DO COMMERCIO, 08.02.1999), chegando a bater a Globo, em 

razão dos jogos do campeonato pernambucano, transmitidos pelo locutor esportivo Luciano do 

Vale,  que arrendou da emissora os horários dos jogos. Foi quando a estatal passou pela sua fase 

                                                 
29

  O nome da emissora foi escolhido através de uma eleição realizada pelo Diario de Pernambuco.  
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mais crítica. O governador Jarbas Vasconcelos30 quis privatizar o Sistema Detelpe.  Temendo 

desgaste político, Jarbas desistiu. No entanto, a emissora foi praticamente abandonada. 

É difícil a situação do desequilíbrio financeiro do Departamento de Telecomunicações de 
Pernambuco (Detelpe), uma das 15 instituições incluídas no programa de desestatização do 
governador Jarbas Vasconcelos (PMDB). O diretor geral, João Alberto Asfora, revelou na 
semana passada que o Detelpe opera mensalmente com prejuízos de R$ 315 mil, pois tem 
despesas de R$ 380 mil com pessoal (R$ 230 mil) e custeio (R$ 150 mil) para uma receita de 
apenas R$ 65 mil. Apesar de contar com a TV Pernambuco e uma rede de 85 estações 
retransmissoras do sinal de televisão, que é alugada a Rede Globo no interior, a instituição 
acumula dívidas de R$ 1 milhão. (...) 
As empresas interessadas poderão comprar as cotas de ações através de leilão público. Após a 
consolidação da Sociedade Anônima (S.A.), o Estado pretende se desfazer da sua parte, também 
via leilão. O Detelpe tem 258 funcionários e já perdeu seus 120 cargos comissionados e funções 
gratificadas. O contrato com a Globo está se encerrando e, segundo o diretor do Detelpe, vai ser 
aberta uma licitação pública para os interessados. A rede de retransmissoras funciona 
precariamente devido à falta de peças de reposição (JORNAL DO COMMERCIO, 08.02.1999). 
 

 O jornalista Paulo Fradique (2006) foi diretor de jornalismo da TV Pernambuco ao final 

dos anos 90. Ele diz que, em termos de equipamentos, a emissora não deixava muito a desejar. O 

grande problema da TV Pernambuco, nessa época, para Fradique (2006), era a falta de definição, 

por parte do governo do estado, em relação ao papel desta, o que gerava uma falta de organização 

na emissora, um abandono. Ele diz que, certa vez, uma equipe da TV Pernambuco, que não era 

do jornalismo, saiu para fazer um vídeo institucional da emissora e, no caminho, presenciou um 

grande acidente automobilístico. A equipe fez imagens do acidente e levou-as para a Globo, 

segundo ele, em função de “amizades” antigas, porém, de forma espontânea, sem nenhum 

incentivo por parte Globo a este tipo de prática, acredita Fradique (2006). Imediatamente, ele 

solicitou à direção da TV Pernambuco o desligamento da equipe, o que  não ocorreu. Segundo 

ele, episódios desta natureza eram aceitos pela emissora. 

 No ano 2000, a TV Pernambuco - com a ocupação, por parte dos Associados, do canal 9 - 

fica sem chegar ao Recife.  A emissora estatal e a TVU assinam um protocolo de intenções para 

operarem em rede, de forma que a programação da emissora da UFPE possa chegar ao interior.   

(JOAQUIM, 07.01.2000).  Poucos dias depois, Luciano do Vale, detentor dos direitos de 

transmissão do Campeonato Pernambucano, vende-os à Globo Nordeste, em um negócio no qual 

a TV Guararapes, dos Associados, no ar há poucos dias, também tinha interesse. 

Presidente da FPF, Carlos Alberto Oliveira (...) viajou (...) ao Rio de Janeiro, para assistir à 
posse de Ricardo Teixeira (...). Aproveitando a viagem, ficou de conversar com o locutor 

                                                 
30  Governou Pernambuco de 1999 a 2003 e de 2003 a 2006. 
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Luciano do Valle, responsável pelas transmissões de jogos do Campeonato pela TV 
Guararapes. Como se sabe, a Globo também entrou na jogada. 
A TV Guararapes tem contrato com a FPF de R$ 500 para transmitir um jogo às segundas-
feiras, à noite. A Rede Globo oferece R$1 milhão pela transmissão de uma partida aos 
sábados, à tarde (JORNAL DO COMMERCIO, 18.01.2000).  
 

 Depois de três meses sem o sinal chegar ao Recife, a TV Pernambuco recebe uma 

proposta da Fundação Roberto Marinho, para retransmitir o Futura, canal por assinatura mantido 

por 14 instituições, entre as quais, a Rede Globo31, “através de contribuições anuais e não têm 

presença comercial na programação” (RAMOS, junho/2003). A emissora estatal desiste de 

implementar o protocolo de intenções assinado junto com a TVU (TOLEDO, 24.03.2000) e tenta 

convencer a direção da emissora universitária da idéia de, juntas – TV Pernambuco e TVU – 

retransmitirem a programação do Futura, de forma que esta possa chegar também ao Recife, já 

que a emissora estatal, com a perda do canal 9, não mais chega à capital.  

Caso não aceite a idéia, a TVU continuará ligada à RPTV (que inclui as TVs Cultura e 
Educativas), e a TV PE terá que se filiar sozinha ao Futura. Para o Detelpe, isso acarretaria 
num investimento de R$ 350 mil – boa parte voltada para implantação da TV PE no canal 
46 UHF, no Recife –, contra os R$ 35 mil necessários apenas para manutenção do 
equipamento existente, caso se confirmasse a aliança com a TVU. (...) 
A TV Pernambuco conta hoje com 49 repetidoras na região – de Fernando de Noronha ao 
extremo oeste do Estado, mais o município de Campina Grande (PB). Já a TV 
Universitária, trabalha hoje com apenas 2KW de potência, mal chegando a Vitória de Santo 
Antão. Mas o novo diretor, Paulo Jardel, que assumiu sexta-feira passada, garante que, em 
pouco tempo, tornará a transmitir na potência máxima (30KW) (TOLEDO, 28.03.2000). 
 

 A TV Universitária não aceitou a proposta e, por isso, o Detelpe instalou a retransmissora 

canal 46 UHF, no Recife, e passou, a partir de novembro de 2001, a retransmitir o Futura32. Já a 

TVU, agora dirigida por Paulo Jardel, ex-Globo Nordeste, pôs seu transmissor na capacidade 

máxima e, aos poucos, foi voltando a produzir programas locais, que vinham ocorrendo em 

baixíssimo número.   

 

 

 

 

                                                 
31

 Fundação Bradesco, Fundação Vale do Rio Doce, Fundação Itaú Social, Votorantim, Sadia, CNI, Sebrae, CNN, Fiesp, Schering, Firjan, CNT, 
Rede Globo e Instituto Ayrton Senna (RAMOS, In: TELA VIVA, nº 128, junho/2003).  

32
 O projeto do Futura é de iniciar uma rede em TV aberta a partir de uma emissora educativa concedida a ele em São Gonçalo/RJ, canal 18, 

UHF (RAMOS, In: TELA VIVA, junho/2003). A emissora entrou no ar em 2006 (INTERCOM, 13  de abril/2006). 
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4. Terceira fase da TV Globo Nordeste 

4.1. Reengenharia 

 Em maio de 2000, a reengenharia das Organizações Globo atingiu, de forma mais 

consistente, a TV Globo Nordeste. Foi quando ocorreu a substituição, depois de 18 anos no 

cargo, de Cléo Nicéas, que, a exemplo de Boni, passou à condição de consultor, por um período 

de dois anos, até se desligar totalmente da empresa33. Em seu lugar, Orlando Marques34, oriundo 

da matriz.  

 Um mês antes, havia ocorrido a substituição, depois de 15 anos no cargo, de Dôra Perez, 

diretora administrativo-financeira. Substituiu-a, Aylton Coelho35, também oriundo da matriz. “A 

emissora teve 4 diretores regionais: Antonio Lucena, Paulo César Ferreira, Leopoldo Collor (...) e 

Cléo Nicéas. Apenas Ferreira não era nordestino e Leopoldo não gostava de ser. Já Cléo, (...) 

sempre atuou como um defensor das coisas da Região. Nicéas será substituído pelo paulista [na 

verdade, mineiro] Orlando Marques” (RODRIGUES,  03.05.2000). 

 A 10 dias de deixar o cargo, Cléo Nicéas falou ao Jornal do Commercio: 

São 27 anos de empresa. O primeiro momento é de tristeza, porque eu vou deixar de estar 
perto do estúdio (...). O estúdio de televisão me energiza, é uma coisa meio cósmica. Essa 
convivência aqui no Morro (do Peludo) é uma coisa muito energética entre as pessoas, 
muito leve, gostosa, quase sem hierarquia. (...) Considero-me um agente de 
desenvolvimento social bastante comprometido com a minha comunidade, o meu lugar, a 
minha ‘taba’. (...) Tirando Rio de Janeiro e os programas jornalísticos de São Paulo, nós 
somos a única praça que tem outro tipo de produção. Nós fazemos musicais, 
teledramaturgia, coberturas internacionais (...) Por força de contrato, sou consultor (...). Mas 
não gosto dessa palavra. Eu sou um 'fazedor', e só sei trabalhar em grupo. (...) gostaria de 
ser o primeiro a não virar consultor. Gostaria de ficar criando com pessoas que estivessem 
próximas ao estúdios, à 'fábrica' (TOLEDO, 28.04.2000).  
 

 Poucos dias após a posse de Orlando Marques, outra demissão. Depois de 16 anos, Vera 

Ferraz deixa a direção de jornalismo da Globo Nordeste. Em seu lugar, Jô Mazzarolo, também 

importada da matriz36. Falando ao Projeto Memória Viva da Imprensa de Pernambuco, Ferraz 

abordou sua saída  da emissora: 

                                                 
33

 Os funcionários mais graduados das grandes corporações, em geral, ao serem demitidos, são obrigados, por força de contrato, a passarem por 
uma quarentena, ou seja, não podem, por um período, trabalhar em empresas concorrentes, de forma a não “vazar” informações. Para isso, as 
grandes corporações, no ato da demissão, mantêm, durante a quarentena, o demitido na condição de consultor, embora, raramente o acione 
para tal. 

34
 O mineiro Orlando do Santos Marques, oriundo da TV Globo do Rio de Janeiro,  assumiu a direção regional da TV Globo Nordeste no dia 9 

de maio de 2000 (RH Globo NE). 
35

 O capixaba Aylton Coelho Costa Neto, oriundo da TV Globo do Rio de Janeiro, assumiu o Departamento Administrativo-financeiro da TV 
Globo Nordeste no dia 1º de abril de 2000 (RH Globo NE). 

36
 A gaúcha Joanilda Mazzarolo Pereira, oriunda da TV Globo do Rio de Janeiro, assumiu o Departamento de Jornalismo no dia 1º de junho de 

2000 (RH Globo NE).  
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... chegaram acontecer demissões que a gente jamais pensou que acontecessem. Quatro anos 
depois do início das demissões vieram dois diretores da Globo ao Recife: Evandro [Carlos 
de Andrade], que era diretor da Central Globo de Jornalismo e que  morreu um pouco 
depois, e [Carlos Henrique] Schroeder, que hoje é diretor da Central. Eu era o único caso 
de diretor regional que não tinha sido mexido depois da posse de Evandro. (...) Na hora, só 
estava Evandro. Ele estava extremamente pouco à vontade. (...) Aí ele disse: “Olhe, Vera, é 
a primeira vez na minha vida – e ele tinha lá seus 60 e poucos anos e fama de durão – que 
vou demitir uma pessoa sem ter nenhum motivo pra isso”. (...) “Isto para mim está sendo 
uma coisa tão complicada que passei mal em casa (...). Eu, inclusive, não tive coragem de 
vir lhe demitir sozinho, e por isso chamei o Schroeder”. (...) Na época o termo usado pela 
Globo para explicar as demissões era “reengenharia”... (...) ...o Evandro me pediu para que 
conversasse com Schroeder, porque existia a proposta de ele me dar outra praça (...). Eu 
disse que não estava atrás de outra praça... (...) A TV Globo daqui estava dando audiência, a 
gente criando, era uma das poucas praças que saiam buscando programas dentro de uma 
grade apertada, apesar da falta de equipamento, da falta de dinheiro. E a gente fazia... 
mandava a equipe fazer cobertura internacional. (...) Eu tinha conseguido fazer aquela 
coluna com Ariano (...). Ariano me procurou. Pensou em não continuar e eu pedi para ele 
ficar (COSTA e OLIVEIRA, p. 273, 2006). 
 

 As mudanças já vinham ocorrendo em outras emissoras dos Marinho, como na TV Globo 

Minas, por exemplo. A justificativa das demissões, no caso da TV Globo Nordeste, foi a 

implantação do Projeto Nordeste Integrado.  

O grande Projeto Nordeste Integrado da Rede Globo (...) já provocou uma segunda baixa. A 
primeira anunciada foi a do diretor Regional Cléo Nicéas (...). Na última quinta-feira foi a vez 
da diretora de Jornalismo (...), Vera Ferraz. Segundo Vera, as mudanças (...) são parte de um 
processo de reestruturação ditado pela matriz  (...) “Em Belo Horizonte, as mudanças iniciaram 
antes, de acordo com a ex-diretora. “(Hoje) é como se fosse outra empresa”, diz. (...) Seguiu-se 
uma grande reformulação. (...) Quem assume o cargo (...) é a gaúcha Jô Mazzarolo (...). Tem-se, 
portanto, os cargos executivos repassados para profissionais do Sul do País. (...) Mas, 
independente das razões – às quais atribui à direção-geral da emissora, capitaneada pela 
pernambucana Marluce Dias da Silva –, Vera Ferraz acredita no crescimento da Globo, com a 
implantação do novo projeto. A ex-diretora cita ações já previstas – como a aquisição de um 
helicóptero e até aumento de salário como, segundo ela, aconteceu na praça mineira (TOLEDO, 
06.05.2000). 
 

 O Projeto Nordeste Integrado indicia a hipótese levantada neste trabalho quanto à 

possibilidade de regionalização da TV aberta, dado o possível crescimento da TV 

paga/segmentada. Trata-se de fazer da TV Globo Nordeste, em alguns horários, cabeça-de-rede 

para as afiliadas da região, ou seja, mantém-se a idéia-mãe da concepção da Rede Globo, porém 

em nível regional. À Globo Nordeste, no novo cenário, cabe também auxiliar as afiliadas na 

realização de eventos, que podem se transmitidos em rede regional, bem como intermediar as 

produções destas, de forma que sejam mostradas em rede regional. Com a possível hegemonia da 

regionalização na TV aberta, faz-se necessária a gestão de tal processo nos moldes de 

racionalização capitalista contemporânea. Como já exposto, as pessoas ligadas à televisão foram 
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perdendo espaço na gestão deste veículo. O executivo “mito”, “bandeira”, “sonhador”, “fazedor” 

não cabe na modernização capitalista. Caso realmente prevaleça a regionalização nesses termos, 

o produto cultural regional tem de ser retrabalhado, despido de sua originalidade, para que possa 

dialogar com o loco-globalização, ou seja, para que possa ser “jogado” na rede, compreendido 

por todos os públicos, comercializado no mercado globalizado. “Para funcionar, a ideologia 

dominante tem de incorporar uma série de características nas quais a maioria explorada seja 

capaz de reconhecer suas aspirações autênticas (...). Cada universalidade hegemônica tem de 

incorporar pelo menos dois conteúdos particulares - o conteúdo popular autêntico e sua distorção 

pelas relações de dominação e exploração” (ZIZEK, 2005, p. 13). 

 Antes, o nível de retrabalhamento era bem menor, já que o produto cultural, no caso da 

Globo Nordeste, era comercializado e mostrado apenas em nível local. As mudanças significam 

também uma espécie de “reempossamento” da matriz sobre a filial. Em entrevista ao Jornal do 

Commercio, quando estava há apenas quatro dias no cargo, Orlando Marques abordou o Nordeste 

Integrado: 

É um projeto de integração das afiliadas no Nordeste para buscar a melhoria do produto que 
a gente exibe aqui e do que a gente coloca na emissora nacionalmente, e de uma presença 
do Nordeste como um todo no Sul do País. Nós achamos que a região é rica em eventos que 
não se transformam em produtos comercializáveis para a TV, no Sul, ficando restritos ao 
público local. (...) Pode ser que o Nordeste durante algum tempo tenha perdido a 
importância dentro da Globo. Por isso, só agora se começou a ver o Nordeste de uma 
maneira integrada. É só olhar na tela. A Festa de Barretos é um projeto importante na 
Globo, mas ele congrega menos gente para assistir aos rodeios lá do que as vaquejadas 
daqui. Deve ter alguma coisa errada. Talvez porque falte harmonia na coordenação das 
vaquejadas para que elas virem evento. É claro que a Globo não vai interferir na festa 
popular. O que tem que ser feito é transformar o evento em produto para TV. (...) São 
produtos regionais e não nacionais. O que a Globo Recife vai fazer é ser a coordenadora das 
ações das afiliadas (Nordeste) que têm esses eventos. (...) O grande projeto é o Projeto 
Nordeste Integrado. Além deste, tem o próprio envolvimento da emissora com a 
comunidade... (JORNAL DO COMMERCIO, 14.05.2000). 
 

 Nos moldes propostos de regionalização, o diálogo com o loco-globalização não pode ser 

a partir do mito da pernambucanidade, embora, em nome dele, se faça tal diálogo. Nesse sentido, 

o depoimento a seguir, de Cléo Nicéas, não corresponde ao novo cenário: 

O que impede uma TV regional ou local de vender sua produção? Alceu Valença, Chico 
Science e Ariano Suassuna têm que produzir pensando no mundo. “A Moça do Sobrado 
Grande” (...) podia ser dublada e exibida na China. E por que não? Sempre achei que essa 
responsabilidade é de todos. O segundo da produção local deve custar mais do que um em 
rede nacional, porque é aqui que vamos gerar emprego e renda para consumidores ativos, 
uma responsabilidade coletiva da qual o empresário local tem que ter consciência. Só assim 
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será possível remunerar melhor os profissionais locais. É a falta dessa consciência que 
atrofia nossa TV (SANTANA, 2007, p. 214). 
 

 O novo cenário não pretende fortalecer a TV regional, mas a própria matriz, o que é 

óbvio, nesse caso, porém, a percepção da diferença é tênue. Na execução dessa tarefa, não há 

espaços para apaixonados por televisão local/regional, mas para executivos que entendam o papel 

da regionalização para a corporação na qual trabalham dentro do contexto econômico mundial. 

“...o novo diretor da Rede Globo Nordeste(...) é um homem de negócios. (...) ...proveniente de 

uma veia mais agressiva dos negócios, mais voltada para os interesses do mundo globalizado. (...) 

Em termos gerais, acaba a era das experimentações. (...) os lances vão todos para o jornalismo da 

emissora que (...) deve ganhar um reforço de pessoal e equipamentos...” (TOLEDO, 14.05.2000). 

 Executivos que tenham passado por vários setores da empresa e/ou mercados têm mais 

“visão de mundo” e de estratégia e, agora, são mais valorizados do que os que, a vida inteira, 

mesmo fazendo um bom trabalho, estiveram sempre no mesmo lugar, no mesmo posto, na mesma 

cidade, com pouca vivência – nos termos dos novos conceitos - e apegados a uma temática, a 

uma “causa”. Orlando Marques, que entrou na Globo em 1997, em três anos, esteve na diretoria 

de comunicação e, depois, na direção internacional. Havia passado pela Editora Abril, pelo jornal 

Estado de São Paulo e pela Rede Bandeirantes. Foi um dos que trabalharam na elaboração do 

Nordeste Integrado, conforme ele afirma, em entrevista ao Jornal do Commercio: 

Estava gostando da Área Internacional, viajava pelo mundo – agora vou viajar pelo 
Nordeste. (...) Me falaram desse projeto no Nordeste, eu participei um pouco da elaboração 
e, em seguida, me candidatei a pegar o projeto porque queria algo para usar mais minhas 
habilidades de dirigir partes editoriais e de conteúdo. (...) Fiz parte de um grupo de trabalho 
que o elaborou. (...) Tive a felicidade de ter sido convidado para o cargo pela Marluce. (...) 
Conheço muito pouco do mercado do Recife e do nordestino. Graças a Deus, a gente tem na 
emissora gente muito competente e que conhece bem esse mercado. (JORNAL DO 
COMMERCIO, 14.05.2000). 
 

 O Nordeste Integrado engloba o jornalismo e os eventos regionais. Para esses, vão todos 

os investimentos. Ou seja, a produção de teledramaturgia em nível local/regional, implementada 

em 1995, é suspensa, conforme afirma Orlando Marques: 

...vamos investir muito no jornalismo do Recife. Estamos muito deficientes em estrutura de 
jornalistas e estrutura técnica. (...) A primeira coisa que vamos fazer é ampliar a cobertura 
jornalística que temos hoje. Na edição do Praça TV (NETV), acho que podemos ampliar em 
10 a 15 minutos o noticiário. (...) Depois do Sai de Baixo, existe a possibilidade de fazer um 
programa com uma hora. Nós queremos fazer um magazine – estilo Fantástico – nordestino. 
(...)Eu vejo essa realidade só no jornalismo. Não nos vejo fazendo teledramaturgia. O 
Projac da Globo é muito melhor equipado do que a gente, muito mais competente. Talento, 
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certamente a gente terá, mas não equipamento técnico. Está fora de cogitação. O que 
faremos cada vez mais é jornalismo (JORNAL DO COMMERCIO, 14.05.2000). 
 

 Outro projeto da gestão anterior, fora dos planos da nova direção, é o de manter 

correspondentes internacionais, para os telejornais locais. Tal idéia se originava das coberturas 

internacionais, uma ou duas por ano, que vinham sendo feitas pela emissora. 

  Cinco meses após assumir a direção regional da Globo Nordeste, Orlando Marques 

manifesta interesse em deixar as Organizações Globo. Para seu lugar, também vindo da matriz, 

Celso Coli37: “Celso Coli transferiu-se para Recife (PE) para assumir o comando da TV Globo 

(...) e coordenar o Projeto Nordeste Integrado. Temporariamente, as divisões da Central Globo de 

Operações Comerciais (CGOPC), que era dirigida por Coli, deverão se reportar ao 

superintendente comercial da emissora, Octávio Florisbal. Coli havia sido o primeiro nome 

cotado para o cargo” (TELA VIVA, nº 99, novembro, 2000). 

 Na recepção ao novo diretor regional, a preocupação da Rede Globo na construção da 

imagem pernambucana/regional:  

Frustrou-se quem pensou encontrar na festa de apresentação do novo diretor regional da 
Rede Globo Nordeste, Celso Coli, artistas famosos. A noite na Arcádia Apipucos foi 
comandada pela manda-chuva da emissora, a pernambucana Marluce Dias da Silva. 
Segundo os organizadores do encontro, a ausência foi proposital, pois a diretoria só queria 
mesmo a presença de pernambucanos. Os convidados tiveram mesmo que se contentar com 
as atrizes Gisele Tigre e Patrícia França. A propósito, a concorrida reunião (...) foi animada 
pela simpatia de Marluce e de Celso, que aliás veio dar vazão à sua paixão pelo Nordeste. 
Ele passou parte da sua infância entre Recife e Fortaleza. (...) Na ocasião, a Globo lançou 
novos projetos para o NE (RODRIGUES, 13.12.2000). 

 

4.2. Transformações 

 As mudanças na emissora foram ocorrendo. Em julho de 2000, ou seja, apenas dois meses 

depois das mudança, quando Orlando Marques ainda estava na direção regional, o Departamento 

de Jornalismo da Globo Nordeste pôs no ar o portal jornalístico pe360graus.com, em substituição 

ao saite institucional da emissora, que funcionava há três anos, sem rentabilidade ou agregação de 

valor. No pe360graus.com, além de notícias, o internauta tem acesso a informações sobre teatro, 

literatura, cinema, shows, música, arte, esportes, exposições, banco de currículos, turismo, 

classificados, dicas para o vestibular, entre outras coisas. Ainda em 2000, a Uniglobo foi extinta. 

                                                 
37

 O mineiro Celso Aranha Coli, oriundo da TV Globo de São Paulo, assumiu a direção regional da TV Globo Nordeste no dia 18 de outubro de 
2000 (RH Globo NE). 
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 O novo modelo administrativo implantado na Globo Nordeste e na Globo Minas tira o 

diretor regional da condição de “rainha da Inglaterra”. Agora, os departamentos, além de se 

reportarem às centrais congêneres, reportam-se também à direção regional, bem como a emissora, 

no novo padrão de gestão, administra seu orçamento com autonomia (CALDAS, 2007). Mais 

uma razão pela qual os executivos devem ser oriundos da matriz, de forma a executar o 

orçamento nos padrões por ela pensados. O novo diretor-administrativo-financeiro, Aylton 

Coelho, segundo Aldenor Silva (2007), coordenador de Informática da Globo Nordeste38, tem 

como característica o alto controle dos gastos de todos os setores da empresa. A Emissora passa, 

durante dois anos, por um realinhamento operacional conforme as práticas administrativas da 

matriz (PANUNZIO, 2007). 

 Silva (2007) afirma também que a nova diretora de jornalismo, Jô Mazzarolo, trabalha de 

forma transversal quanto aos outros setores como, por exemplo, o que ele coordena, de 

informática, ligado ao Administrativo-financeiro. Para Silva, além de jornalista, Jô Mazzarolo 

tem características de executiva.  Segundo ele, ela opera muito bem uma planilha de custos, 

auxiliada, quando é o caso, pela coordenação de Planejamento, Orçamento e Controle (POC)39. 

Sobre sua condição de executiva, Jô Mazzarolo, afirma:   

As duas coisas. Tanto jornalista, quanto executiva. As duas coisas têm de andar juntas. 
Acho que é uma coisa que não somos preparados, mas que é fundamental, é você ter 
executivos do jornalismo. Por quê? Porque uma das coisas que nós, jornalistas, 
criticávamos, quando não tínhamos a gestão do jornalismo, era que a empresa não discutia 
com a gente, determinadas coisas que gostaríamos de fazer. Às vezes, a empresa, por não 
ter jornalistas envolvidos com a gestão, não achava aquilo importante e tinha os argumentos 
dela e nós tínhamos os nossos e, então, você passava um tempo discutindo isso. Se você 
tem um jornalista na gestão, ele tem a visão jornalística de por que que aquilo é importante 
e, ao mesmo tempo, na gestão, ele saber que vai usar o recurso para fazer isso e não para 
fazer outra coisa que poderia ser feita. Recebemos muitas críticas, quando a Globo - acho 
que foi a primeira empresa que fez isso, há uns 10 anos - passou a gestão dos recursos  do 
jornalismo para o jornalismo e para jornalistas. Empresa trabalha com orçamento, embora 
algumas menores, não trabalhem. O orçamento é uma coisa que faz parte da vida do 
jornalista. Eu já tenho toda a previsão de gastos até dezembro deste ano e dos recursos que 
nós temos no jornalismo para gastar. Isso parece uma coisa contraditória com o jornalismo. 
Na verdade, é um grande facilitador. Em vez de todo dia “mendigar”, você vai gerindo da 
maneira que acha que jornalisticamente é melhor. Foi na gestão da Marluce que a gente 
começou a fazer isso (MAZZAROLO, 2007).  
 

 Jô Mazzarolo trabalhou na RBS fazendo produção e edição jornalística. Transferiu-se para 

a Globo em 1988. Trabalhou na edição e produção do Jornal da Globo. Foi uma das editoras do 
                                                 
38

 Vinculado ao Departamento Administrativo-financeiro da Globo Nordeste. 
39

 Vinculado ao Departamento Administrativo-financeiro da Globo Nordeste. 
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Jornal Hoje e do Jornal Nacional e, depois, coordenadora de todos os telejornais de rede. 

Quando foi convidada a assumir a direção de jornalismo da Globo Nordeste, estava, 

interinamente, na RPC, em Curitiba, quando a Globo ainda detinha 50% do capital desta. 

Quando o Evandro [Carlos de Andrade, diretor da CGJ] me convidou, ele disse que era uma 
mudança de estratégia. Não era nenhum descontentamento com A, B ou C. Ele disse: “nós 
queremos mudar o perfil. Queremos trabalhar a integração do Nordeste e achamos que, para 
isso, precisamos mudar. Você topa?” Era uma idéia antiga, essa do Nordeste Integrado, 
dentro da Globo. (...) 
Todas as grandes empresas fazem [mudanças]. Jornalista se incomoda com isso. Há um 
conceito e você traz o conceito de que mudança é uma coisa ruim. E há um conceito antigo 
de que quanto mais tempo você ficasse em uma função numa empresa mais conceituado 
você era e, pelas novas regras – e como todos nós somos filhos de todas essas novas regras 
– é exatamente o contrário. Quanto mais você circula, mais experiência você adquire, mais 
visão-de-mundo, visão de estratégia, mais exemplos você tem para trazer. Mais buscas por 
coisas que você possa agregar ao seu trabalho (MAZZAROLO, 2007). 
 

 Com a autonomia da direção regional, os equipamentos, que antes eram enviados pela 

matriz, agora são comprados pela própria emissora, conforme possibilidades orçamentárias e 

planejamento local. Dependendo do caso, ocorrem situações em que a Globo Nordeste e/ou a 

Globo Minas chegam a adquirir equipamentos mais modernos antes que a própria matriz, até pela 

condição também de cobaia que é uma filial (SILVA, 2007). Com o advento da digitalização, a 

Globo Nordeste comprou modernas câmeras digitais DXC D35 (ROCHA, 2002). A estrutura 

física da emissora melhorou - as salas administrativas, a redação, o restaurante e a Cantina da 

Dona Dija. Foi, inclusive, inaugurado um restaurante especial para receber autoridades, que leva 

o nome de Cléo Nicéas. Novos carros foram adquiridos. Não houve melhora, porém, na política 

salarial. Em 2001, a emissora adquiriu um novo transmissor – o terceiro desde sua fundação - de 

fabricação japonesa – um NEC – bem mais moderno e que está em funcionamento até hoje. Esse 

equipamento tem controle digital e garante geração segura e permanente de imagens limpas e 

com boa definição. Ao contrário dos anteriores, evita que a emissora saia do ar por problemas 

isolados e permite que opere independentemente de imprevistos no fornecimento de energia 

elétrica, já que foi instalado um no break, equipamento que supre a emissora de energia, quando 

necessário (ROCHA, 2002). A Globo Nordeste mantém, alugado, um helicóptero, o Globocop, 

podendo usá-lo durante 20 horas mensais. A aeronave fica de prontidão no Aeroporto dos 

Guararapes, mas a emissora dispõe de um heliporto.  

 Eduardo Ferreira, que foi chefe de reportagem adjunto da Globo Nordeste durante dois 

anos, em entrevista ao Projeto Memória Viva da Imprensa de Pernambuco, declarou: “Fui para a 
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TV Globo em 1982 (...). ...não tinha estrutura nenhuma. Eu estive recentemente na Globo e fiquei 

impressionado com a estrutura que existe agora” (COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 205).  

 Embora a Globo Nordeste, na década de 90, tenha tido sua infra-estrutura melhorada, o 

que propiciou as constantes entradas ao vivo dos repórteres nos telejornais, elas, as melhorias, 

foram bastante aquém do desejado, além de serem implementadas a partir das necessidades da 

matriz, conforme  depoimento de Vera Ferraz: “a Globo... Não posso falar depois de 2000 porque 

já não estava lá e não sei se mudou (...). Mas era assim: primeiro São Paulo, segundo São Paulo 

interior, terceiro Rio, quarto Brasília... Depois vinha Belo Horizonte e o Recife. Um período Belo 

Horizonte mais forte, outro período o Recife mais forte, mas a gente (...) já recebia o material 

sucateado” (COSTA e OLIVEIRA, 2006, p. 267). 

 Em 2001, a assessoria de comunicação voltou a ter um titular, o jornalista Ronan 

Drummond40. É que, com a saída de Paulo Jardel, Cléo Nicéas  acumulou as funções, com ajuda 

das funcionárias dessa assessoria, Lenira Pimentel41 e Tânia Bulhões, esta, “fundadora” da 

emissora42. Drummond havia trabalhado na Globo Nordeste quando da vitória da emissora na 

concorrência pelo uso das retransmissoras do Detelpe. Depois, no governo do estado, participou 

da feitura do Jornal do Interior, embrião da TV Pernambuco, que foi ao ar na TVU e, depois, na 

própria Globo Nordeste. Ainda em 2001, no mês de novembro, a Rede Globo implantou uma 

política de unificação/centralização fiscal. Com isso, a Globo Nordeste mudou sua razão social – 

TV Globo de Recife Ltda – para TV Globo Ltda.  

 Em 2002, o NETV 1ª Edição apresentou o quadro “Desaparecidos”, que consistia em 

ajudar famílias a encontrar parentes sumidos. As entrevistas ocorriam às quintas-feiras, no Parque 

Treze de Maio, próximo ao Centro do Recife. “A diretora de jornalismo, Jô Mazzarolo, tem como 

um de seus objetivos, através de uma prestação de serviço permanente, o estreitamento da relação 

entre a emissora e a população. 'O papel da Globo é o de identificar os problemas da comunidade 

e depois ajudá-la a encontrar soluções', afirma Jô” (ROCHA, 2002). O jornalismo comunitário 

faz-se presente também nas edições diárias do Globo Cidade, informativo de um minuto, no qual 

a população cobra soluções para problemas infra-estruturais, como esgotos, calçamentos e/ou 

                                                 
40

 O mineiro Ronan Drummond Afonso Ribeiro foi admitido na Globo Nordeste em outubro de 2001. Ele  já havia trabalhado na emissora, 
como assistente executivo, de junho de 1978 a agosto de 1979 (RH Globo NE). 

41
 A pernambucana Lenira Pimentel de Melo ficou na Globo Nordeste de março de 1979 a setembro de 2001 ( RH Globo NE). 

42
 A potiguar Tânia Bulhões dos Anjos foi admitida na Globo Nordeste no dia 19 de abril de 1972, três dias antes de a emissora entrar no ar. 

Saiu em 30 de abril de 2001 (RH Globo NE). 
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postos de  saúde. Tem ainda o tradicional Globo Comunidade, que surgiu na Globo Nordeste e, 

em pouco tempo, já tinha similares em várias praças da Rede Globo.  

 Sobre o jornalismo da Globo Nordeste, também em 2002, estreou, do Departamento de 

Jornalismo, o programa Lance Final, que faz, sob a apresentação do jornalista Leo Medrado, nas 

noites de domingo,  após o Fantástico, um “fechamento” esportivo do final-de-semana, dando 

cobertura ao campeonato pernambucano, transmitido pela Globo Nordeste. O programa é 

transmitido também pela TV Asa Branca, de Caruaru, e pela TV Grande Rio, de Petrolina. Essas 

emissoras continuam transmitindo também o Bom Dia Pernambuco e um bloco do NETV 1ª 

Edição, porém, a 2ª Edição, do telejornal praça, passou a ser totalmente local, sem programação 

gerada pela Globo Nordeste. 

 Em abril de 2002, a TV Globo Nordeste chegou aos 30 anos. Na ocasião, Valdir Oliveira, 

que dirigira especiais de teledramaturgia para a emissora, na segunda  metade da década de 90, 

foi convidado a roteirizar e produzir um vídeo comemorativo do aniversário. Na produção, a 

partir de dois personagens, é contada a história da TV Globo Nordeste. O vídeo, de oito minutos, 

foi apresentado em solenidade ocorrida no Classic Hall, casa de shows e eventos, na presença de 

Marluce Dias da Silva e de estrelas globais, como Jô Soares, que retornou à Rede Globo no ano 

2000, depois de 14 anos no SBT. Também por ocasião do 30 anos da Globo Nordeste, o deputado 

federal Inocêncio de Oliveira (PFL), sócio majoritário da TV Asa Branca, afiliada global em 

Caruaru, requereu sessão solene à Câmara dos Deputados, em razão desse aniversário. Na 

justificativa do requerimento, Oliveira afirmou: 

a Rede Globo Nordeste consolidou-se como padrão de qualidade nas áreas de comunicação e 
empresarial.(...) Se queres ser universal, sê fiel a tua aldeia, eis o mandamento da autenticidade 
cultural. A Rede Globo Nordeste mantém um núcleo de produção local como forma de 
preservar e estimular os valores regionais. O padrão de jornalismo da Rede Globo Nordeste hoje 
segue a linha da comunicação interativa com as comunidades. (...) 
O mercado publicitário, as agências de propaganda, clientes e anunciantes reconhecem na Rede 
Globo Nordeste os valores da ética, da seriedade e do respeito em suas relações profissionais. 
(...) a Globo constitui-se fator que impulsiona as atividades econômicas e amplifica a dimensão 
do mercado publicitário. (...) 
No transcurso dos 30 anos de existência da Rede Globo Nordeste, estes são tópicos que servem 
para ilustrar a homenagem a ser prestada pelo Congresso Nacional aos que fazem a emissora 
líder na Região. Este é um motivo que nos faz sentir rejubilado como parlamentar nordestino e, 
sobretudo, como representante do povo de Pernambuco (OLIVEIRA, 2002).  
  

 Ainda em 2002, a Rede Globo restabeleceu uma política de beneficio aos seus 

funcionários que havia sido extinta em 1994, porém, agora, bem mais racionalizada, adaptada aos 

novos tempos. Trata-se da formação profissional dos empregados. Com isso, a TV Globo 
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Nordeste mantém, em convênio com a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), 10 de 

seus empregados, na condição de estudantes-bolsistas, conforme o interesse da empresa. Antes, o 

empregado escolhia o curso que queria fazer, independentemente da serventia que poderia ter à 

empresa, além de não haver limites de bolsas. Só em um segundo curso que o funcionário tivesse 

intenção de fazer, é que a Globo exigia conexão com os seus interesses (PANUNZIO, 2007).  

 Foi em 2002 também que as Organizações Globo anunciaram a renegociação das dívidas 

provenientes dos investimentos do grupo em TV a cabo, conforme já exposto. A renegociação 

das dívidas fez com que o orçamento da emissora ficasse bastante “apertado”, causando uma 

redução dos custos operacionais, porém ninguém foi demitido, pelo contrário, o quadro funcional 

aumentou (PANUNZIO, 2007 e MAZAROLLO, 2007). 

 Em outubro de 2002, Marluce Dias da Silva, por problemas de saúde, se afastou 

temporariamente da direção geral. Em seu lugar, Octávio Florisbal, desde 1982, superintendente 

Comercial da Rede Globo. Dois anos depois, em 2004, Florisbal foi efetivado no cargo, porém 

dirigindo apenas a televisão. Jorge Nóbrega, da direção de planejamento e controle, passou a 

responder pelas outras empresas. Marluce continua prestigiada, agora na assessoria da 

presidência executiva, coordenando projetos estratégicos. “À frente da Globo, ele [Florisbal] 

bateu recordes de audiência, reverteu um viés de queda de faturamento e fez a emissora se 

distanciar da concorrência. ‘Só estou dando continuidade ao bom trabalho de Marluce’, diz” 

(CAPELA, 13.10.2004). 

 Em 2003, a Paixão de Cristo de Fazenda Nova, depois de três anos, voltou a ter um ator 

da Rede Globo, Luciano Szafir,  interpretando Jesus Cristo. Por seu turno, a Paixão de Cristo do 

Recife, organizada por José Pimentel, deixou o estádio do Arruda e “ganhou” a rua, passando a 

ser  apresentada no Marco Zero, bairro do Recife. A polêmica entre as duas Paixões vai parar no  

jornal New York Times, em matéria feita pelo correspondente Larry Roth: 

Neste ano, o Jesus de [Robinson] Pacheco43 é interpretado por Luciano Szafir (...). Na 
estréia, quando sua camiseta foi tirada em uma cena em que Jesus recebe chicotadas e leva 
uma coroa de espinhos, grupos de adolescentes gritaram e tiraram fotografias. (...) 
Marco Camarotti, um escritor, crítico, ator e professor de artes cênicas na Universidade 
Federal do Pernambuco, (...) avaliou a produção de Pacheco como "colonialismo 
doméstico". Ele e outros críticos afirmam que o caráter regional da peça está sendo 
reduzido em favor de critérios de marketing. Um dos exemplos é o pedido aos atores locais 
para que diminuam o sotaque (...) 

                                                 
43

 Plínio Pacheco, dono da cidade-teatro de Fazenda Nova, faleceu em 2002. Seu filho, Robinson Pacheco, assumiu a condução do negócio. 
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Em 2000, outra discussão surgiu, quando a produção de Pacheco incluiu nudez frontal 
durante a cena da orgia no palácio de Herodes. (...). Neste ano, a peça se limitou a duas 
mulheres de topless. (...) 
Pacheco (...) disse que um DVD sairá em breve e pensa também em uma versão em vídeo 
ou em transmissões por todo o Brasil, a cabo ou pelo sistema pay-per-view.  
O diretor também espera dobrar o tamanho do hotel onde se acomodam os atores, para que 
turistas possam comprar pacotes para participarem da apresentação como figurantes, e levar 
para casa vídeos de suas performances (ROTH, 2003).  

 
 Ainda em 2003, a Rede Globo inaugurou, na Vila Olímpica de Rio Doce, em Olinda, o 

Espaço Criança Esperança, semelhante aos já existentes no Rio de Janeiro - na Vila Cruzeiro e no 

Cantagalo - em São Paulo - no Jardim Ângela – e em Belo Horizonte - no Aglomerado da Serra.  

A exemplo das unidades mais antigas, o Espaço Criança Esperança pernambucano destina-se à 

crianças e jovens carentes de até 19 anos de idade, promovendo atividades educacionais e que 

possibilitem geração renda. 1200 crianças e/ou adolescentes são atendidas no espaço. 

 Também em 2003, dentro do “ensaio” de regionalização da Rede Globo, o  projeto-esforço 

de nacionalização da produção regional e/ou independente, que tem à frente o núcleo comandado 

por Guel Arraes, Regina Casé e Hermano Viana, conforme já exposto,  leva ao ar, em um quadro 

sob responsabilidade de tal núcleo - o Brasil Total, do Fantástico - uma produção da Globo 

Nordeste sobre a Feira da Sulanca, em Santa Cruz do Capibaribe, Agreste de Pernambuco. O 

especial, de oito minutos, foi ao ar no dia 07 de setembro de 2003, ancorado por Roger de Renor, 

conhecido apresentador pernambucano. Na direção, mais uma vez, Valdir Oliveira. A produção 

envolveu 15 profissionais da TV Globo Nordeste e 3 vindos da matriz. Os atores foram 

escolhidos por Márcio Nunes, diretor do grupo de teatro de Santa Cruz do Capibaribe. O roteiro 

foi “concebido em papos cibernéticos do qual participaram Hermano Vianna, um dos cabeças do 

Brasil Total, e Flávia Lacerda, pernambucana há cinco anos na emissora carioca (O Auto da 

Compadecida, Caramuru) (VERAS, 31.08.2003). Para Valdir Oliveira, "O grande objetivo é falar 

de Pernambuco, das potencialidades de uma gente que se inventa, de como aqui na Sulanca se faz 

moda praia e as culturas do litoral e do sertão se fundem, isso com nossa cor, nosso jeito de falar" 

(VERAS, 31.08.2003). Segundo Hélder Vieira (2007), funcionário da coordenação de produção 

da Globo Nordeste44, o Brasil Total sobre a Sulanca de Santa Cruz do Capibaribe atingiu 34 

pontos de audiência. Além da Sulanca, a Noite Cubana do Clube Bela Vista, no Recife, e as 

bandas de heavy metal do interior pernambucano foram temas, em outras duas vezes, do Brasil 

                                                 
44

 Vinculado ao Departamento de Programação da Globo Nordeste. 
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Total, porém, nesses casos, foram produções independentes. “Roger (...) ataca de vendedor de 

roupas, as mesmas usadas por personagens do filme Lisbela e o Prisioneiro. ‘Não quero ser 

global, quero ser do Brasil Total’, brinca Roger, que já ancorou um primeiro quadro sobre a Noite 

Cubana do Clube Bela Vista. (...). ‘Temos uma outra sugestão de pauta que é sobre as bandas de 

metal do interior (...)’, revela” (DIARIO DE PERNAMBUCO, 07.09.2003).  

 

4.3. Nordeste Integrado  

 O que se percebe é que o Projeto Nordeste Integrado tem sua implementação, em nível 

administrativo, através da liderança da Globo Nordeste em relação às afiliadas da região. Nesse 

sentido, há um diálogo entre os departamentos comerciais, de engenharia, de jornalismo e de 

programação das emissoras. O Departamento Comercial da Globo Nordeste, inclusive, mantém 

escritórios em Salvador e em Fortaleza, para atender anunciantes norte-nordestinos que queiram 

anunciar fora de seu estado (LEITE, 2007). 

Engana-se quem pensa que só o verão faz o Nordeste. (...) ...em algumas cidades do 
interior, a temperatura chega a 8ºC (...). É o chamado Circuito do Frio do Nordeste. “São 
diversas culturas e tradições convivendo harmoniosamente com a tecnologia de ponta, e 
tentando passar regionalmente o melhor dessa mistura”, acredita Celso Coli, diretor 
regional nordeste da Rede Globo, que consegue em torno de 40% de anunciantes nacionais 
para a região onde está presente com 22 emissoras (AGUIAR, 10.09.2001, p. 8).  
 

 As afiliadas do Nordeste, sob a liderança da Globo Nordeste, estão sempre presentes na 

Feira de Eventos e Projetos Regionais, promovida pela Rede Globo, em São Paulo, no mês de 

agosto. Além de comercializarem projetos próprios, as afiliadas nordestinas comercializam 

também, para atrair os anunciantes nacionais, alguns projetos de forma integrada, o Nordeste 

Integrado, que ocorre, conforme o catálogo oficial da 9º edição da feira, ocorrida em 2005, na 

venda de anúncios da Paixão de Cristo e do Rally Cerapió45 e em projetos desenvolvidos pela 

Globo Nordeste, como Alma Nordestina, Causos Nordestinos e Receitas do Nordeste, os quais 

consistem em inserções nos intervalos comerciais. Há ainda a comercialização do São João do 

Nordeste, que, além de inserções de clipes musicais nos intervalos comerciais e similares, leva ao 

ar dois programas em rede regional para todo o Nordeste, no mês de junho, ancorado pelo 

repórter Márcio Canuto, com flashes das festas juninas de todos os estados do Nordeste, feitos 

pelas equipes de jornalismo das afiliadas.  

                                                 
45

 O Rally Cerapió já não consta no Catalogo Oficial da 10ª edição da feira, ocorrida em 2006. 
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 No que tange à programação, o Projeto Nordeste Integrado não foi implementado na 

íntegra, ou, talvez, ainda esteja sendo, à custa de negociação com as afiliadas. Ou ainda, as 

dúvidas da Rede Globo quanto à regionalização das programação impeçam o avanço do projeto, 

pois, por essa época, já há a constatação do fracasso das previsões em relação à TV 

paga/segmentada. São muito poucos os programas integrados. As exceções são os dois programas 

do São João do Nordeste - em noites de sábado, com uma hora de duração cada um;  a 

transmissão do Galo da Madrugada; e uma rotina de exibição de reportagens especiais nos 

telejornais locais de todas as emissoras que compõem a Rede Globo na região. No caso da 

transmissão do Galo da Madrugada, as emissoras se integram parcialmente. Inicialmente envolvia 

apenas as emissoras de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Em 2007, atingiu 

as demais, à exceção da Rede Bahia (BA) e da Rede Mirante (MA). A TV Verdes Mares, de 

Fortaleza,  transmite parcialmente46. No caso das reportagens especiais, são séries feitas pelas 

equipes de jornalismo das emissoras nordestinas que compõem a Rede Globo e que vão ao ar 

simultaneamente nos telejornais destas. Uma dessas séries foi sobre os portos do Nordeste 

(MAZAROLO, 2007).  

 Sendo assim, a TV Globo Nordeste mantém seu foco, em nível de programação, no 

retrabalhamento do produto cultural pernambucano, em detrimento da temática regional, pondo-o 

no diálogo com o loco-globalização, através, por exemplo, dos canais por assinatura dos 

Marinho, como a Globo Internacional e/ou a Globo News. Muitas das produções da Globo 

Nordeste estão presentes nestes canais. As estratégias da Globo Nordeste firmam-se na produção 

de eventos locais, em ações comunitárias, no jornalismo comunitário e na produção de programas 

locais na ainda apertada grade nacional da Rede Globo. “...o  melhor caminho para uma maior 

captação de receitas são as programações locais, que têm o poder de fidelizar o telespectador (...) 

‘Eventos são bons, mas temos de ter cuidado. Ao mesmo tempo em que geram receitas, geram 

despesas. Por isso, uma programação boa, líder de audiência, ainda é a melhor saída’, completa 

[Celso] Coli, da Globo [Nordeste]” (AGUIAR, 10.09.2001, p. 8). 

 Os programas, em geral, são feitos pelo Departamento de Jornalismo. As ações 

comunitárias e os eventos são produzidos pelo Departamento de Programação, embora, muitas 

vezes, haja um entrelaçamento das ações, como no caso do jornalismo comunitário. Seguindo a 

linha comunitária, o Departamento Comercial da Globo Nordeste passa a promover campanhas 

                                                 
46

 O Galo da Madrugada é um produto essencialmente pernambucano, o que dificulta entrar nos outros estados, especialmente, na Bahia e no Maranhão, que têm carnavais fortes. 
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como, entre outras, Praia Limpa, uma parceria da emissora com Prefeitura do Recife e com a 

iniciativa privada, que visa, durante o verão, como o próprio nome sugere, manter a praia limpa. 

Tal campanha segue a mesma linha das realizadas pela divisão de Projetos Especiais da Rede 

Globo, já expostas neste trabalho, conforme material de divulgação junto ao público anunciante 

“Sua empresa também pode fazer parte do Projeto Praia Limpa: uma excelente oportunidade de 

associar sua marca a uma ação de cidadania. (...) 55 promotores distribuirão 700 mil sacos 

plásticos nas praias mais badaladas do litoral pernambucano” (GLOBO NORDESTE, 2004).  A 

produção jornalística da emissora também é “vendida” pelo Departamento Comercial, conforme 

outro material de divulgação: “O jornalismo da Globo prepara séries especiais com matérias e 

flashes para a programação e os telejornais locais. O São João do Nordeste é um projeto de 

grande visibilidade regional que pode dar à sua marca um alcance impressionante” (GLOBO 

EMISSORAS NORDESTE, 2006). 

 Entre os eventos promovidos pelo Departamento de Programação, há sempre a presença 

de vários artistas pernambucanos, o que resulta na manutenção de uma boa relação entre a 

emissora e parte da classe artística pernambucana, de forma a levar a Globo Nordeste se colocar, 

como promotora desses. Muitos clipes de campanhas feitas pela emissora, produzidos pelo 

Departamento de Programação, têm a presença de artistas. Sobre isso, em depoimento recente, 

Celso Coli, diretor regional da emissora, afirmou:  

A Rede Globo Nordeste pode se orgulhar do apoio que tem dado aos nossos artistas. A pedido de 
Alceu Valença, fizemos e promovemos um CD de frevo, abrimos espaço para ele na nossa 
programação, o que significou uma valiosa conquista. Alceu está na Globo Internacional, juntamente 
com vários outros músicos profissionais de Pernambuco e da região, para os quais fizemos inclusive 
DVDs (SANTANA, 2007, p. 391). 
 

 A partir de setembro de 2005, a TV Globo Nordeste, a exemplo das demais emissoras dos 

Marinho, passa a fazer parte da holding Globopar, motivo pelo qual altera sua razão social, 

passando a chamar-se, obviamente, Globo Comunicações e Participações S. A. A mudança, 

provavelmente, é para facilitar a captação de investidores. É que, por causa da emenda nº 36, que 

altera o artigo 222, da Constituição Federal, as empresas jornalísticas e de radiodifusão passam a 

poder pertencer a pessoas jurídicas, o que dá maior mobilidade às organizações de mídia, no 

sentido de fazerem composições societárias mais oportunas aos seus negócios, inclusive, podendo 

receber os - esperados, porém ainda não chegados – aportes de capitais estrangeiros, agora 

permitidos em 30%, no caso das empresas de radiodifusão, a partir também de tal emenda à 

Constituição Federal. 
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4.4. Nova direção no Jornalismo e  novos programas  

 A diretora de jornalismo, Jô Mazarolo, imprime uma gestão “muito dinâmica”, segundo 

Aldenor Silva (2007), coordenador de informática, e Francisco José (2007), repórter. A jornalista 

atribui tal dinamismo à  “inquietação” peculiar a seu modo de trabalhar: 

Inquietação. Essa inquietação eu passo, claramente, para a equipe. Tanto que a gente 
inventa muito. E isso faz parte do trabalho em equipe, ou seja, “vamos fazer diferente, 
vamos fazer o novo, vamos surpreender a pessoa que tá em casa, para que ela não ligue a 
TV todo dia e encontre sempre a mesma coisa. Há uma cultura, desde a colonização,  de 
obedecer. E foi exatamente isso que eu tentei mudar. Por isso, manter a equipe inquieta. Por 
isso, você hoje tá fazendo o Bom Dia Pernambuco e, depois, vai fazer o praça 1 e, depois, o 
praça 2 e, depois, um especial e, depois, você volta e, depois, vai para o esporte e o repórter 
de esporte vai fazer o Galo da Madrugada. Essa dinâmica é que faz parte do jornalismo. O 
jornalismo hoje precisa de pessoas inquietas (MAZZAROLO, 2007). 
  

 Logo ao assumir o Departamento de Jornalismo, Mazzarolo pôs no ar o portal 

pe360graus.com, como já exposto. No início, alguns profissionais tiveram dificuldades de aceitar 

o novo veículo, conta Silva (2007),  já que era mais trabalho, porém com o mesmo salário. O 

portal tem uma editoria, a exemplo dos telejornais, e é alimentado por colunistas e por matérias 

jornalísticas de uma equipe de reportagem, composta por três profissionais 

(PE360GRAUS.COM):  

Tudo que é novo causa uma certa resistência: “mais uma coisa pra gente fazer”. Depois que 
as pessoas descobrem que adoram escrever, mas a televisão limita aquilo que você tem para 
escrever e que você pode se revelar, pode criar uma coluna sobre aquilo que mais gosta, 
fazer uma reportagem, as pessoas passam a gostar. Você pode perguntar: “olha, quer fazer 
uma coluna sobre rock, sobre moda, sobre comportamento, sobre literatura?”. Foi só um 
tempo para convencê-las de que isso era importante. Nós temos uma equipe que faz, mas 
todo mundo ajuda porque, na verdade, o que você ver na Internet é a mesma coisa que você 
ver na televisão. Você pode experimentar mais. Tem coisas que a gente não usa na 
televisão, pelo tempo, pelo espaço, pela hora  e, aí, joga na Internet (MAZZAROLO, 2007). 
 

 Ainda na internet,  a emissora estuda a produção de um saite institucional, que traga 

rentabilidade e agregue valor à empresa. A “inquietação” de Mazzarolo resultou também em 

novos programas. Além do Lance Final, do programa São João do Nordeste e das reportagens 

especiais circulantes por todo o Nordeste, a equipe de jornalismo da Globo Nordeste, aos poucos, 

preencheu todos os sábados do ano, no horário do meio-dia,  antes do NETV 1ª Edição.  

 Os programas são sazonais. Em janeiro, vai ao ar o Globo Verão, a partir da praia de 

Porto de Galinhas. Para o diretor comercial, Iuri Gomes Maia Leite (2006), antes da existência do 

programa, o verão, ao contrário do carnaval, era “mal-vendido”. Em fevereiro, os sábados são 

preenchidos com o Folia Geral, que já existia, mas não nesse horário. Já existia também o 
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Frevança, programa que pegou carona no nome do extinto festival. É pré-gravado, sob 

responsabilidade do Departamento de Programação. Vai ao ar duas vezes por ano, nos dias dos 

tradicionais bailes pré-carnavalescos Bal Masqué e Municipal (VIEIRA, 2007). Nos intervalos, 

flashes ao vivo dos bailes, feitos pelas equipes de jornalismo da Globo Nordeste, com a presença 

de atores globais que, aliás, marcam presença, também, na transmissão do Galo da Madrugada. 

O período de carnaval tem ainda o Carnaval de Pernambuco, que vai ao ar na segunda e na terça 

de carnaval, no período da tarde, enquanto a Rede Globo mostra  melhores momentos do desfile 

das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Carnaval de Pernambuco é feito ao vivo a partir de 

Olinda e do Recife, mostrando a movimentação nas duas cidades (VIEIRA, 2007).  

 Após o carnaval, os sábados passam a ser ocupados pelo Nordeste Viver e Preservar, 

apresentado por Francisco José e Beatriz Castro, repórter que a Rede Globo enviou ao Recife ao 

final dos anos 80, sendo hoje, ao lado de Chico José, do grande público, os dois nomes mais 

conhecidos da emissora recifense. O programa é uma espécie de mini-Globo Repórter dos dias de 

hoje. Reportagens especiais sobre belezas naturais e/ou áreas de preservação do Nordeste. Faz 

parte do Nordeste Integrado, ou seja, é feito para ser exibido também pelas outras afiliadas do 

Nordeste, embora isso ainda não esteja ocorrendo. O Nordeste Viver e Preservar fica março no 

ar. Em abril, Caminhos da Fé, que já existia, só que, agora, está com um formato mais 

simplificado. Em junho, São João e Forró, com a presença de artistas pernambucanos, direto da 

Sala de Reboco, tradicional casa de forró do Recife. Depois, Globo Inverno, abordando o circuito 

do frio pernambucano. Em seguida, volta o Nordeste Viver e Preservar, até o final do ano 

(COUTINHO, 2007). 

 Jô Mazzarolo tem, também, estendido o conceito de jornalismo comunitário, além das 

questões relacionadas a problemas das comunidades. Assim, o Projeto Pernambuco Quero te 

Ver, no ano de 2005, fez que, aos sábados, o NETV 1ª Edição fosse feito a partir do interior do 

estado; em cada sábado, uma ou duas cidades. No projeto, as cidades eram vistas, apenas, sob o 

ângulo “positivo”, mostrando o que de bom elas tinham, suas expressões culturais. Por causa 

disso, o programa chegou a receber críticas, já que “escondia” as mazelas daquelas localidades. O 

Globo Comunidade teve seu formato alterado, mostrando, agora, reportagens especiais sobre 

vários temas, inclusive, experiências “positivas” da população, como projetos sociais 

(MAZZAROLO, 2007). Todos os programas citados neste tópico são transmitidos, também, pela 

TV Asa Branca, Caruaru, e pela TV Grande Rio, Petrolina. 
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 O jornalismo da Globo Nordeste produz também o Fora do Eixo, programa que vai ao ar 

no canal esportivo SporTV, canal pago dos Marinho. O programa é uma idéia da apresentadora e 

editora do Globo Esporte local, Juliana Maggi, que também edita e apresenta o Fora do Eixo. 

Trata-se de um programa que aborda práticas esportivas não-convencionais pelo interior do 

Brasil. Começou no SporTV2, mas logo passou para o SporTV1, canal principal. Vai ao ar, 

também, pela Globo Internacional (MAZZAROLO, 2007). 

 Sobre o jornalismo da Globo Nordeste, o diretor regional da emissora, Celso Coli, 

afirmou: 

Nosso jornalismo saiu da sala de redação para se fazer presente em toda a nossa área de 
cobertura, principalmente aos sábados, mostrando todo o potencial econômico, turístico e 
artístico da região em foco. Algumas de nossas séries jornalísticas são ícones e acabam 
sendo exibidas na Globo News. Mostram, por exemplo, o que há de tecnologia de ponta no 
Nordeste. Mostram, ainda, expressões de arte, opções de turismo, estradas e outras 
condições de infra-estrutura. Fizemos também o “Bairro que eu Quero”, com a equipe 
registrando no local a reclamação de cada um. Isso foi posto em documento entregue à 
autoridade para que ela soubesse o que o povo estava querendo. O Projeto Vestibular 
sempre premiou alunos e professores, produziu aulas, fez simulados, juntou alunos em 
mutirões de alimento para a população carente. Todo mundo ficou emocionado, inclusive as 
pessoas de nossa equipe. Saímos do vídeo para ficar mais junto da população. Participamos 
do dia-a-dia das pessoas, das quais somos porta-vozes, além de simplesmente gerar 
informação, entretenimento e educação. Estamos antenados na necessidade da população 
(SANTANA, 2007, p. 392).  
 
 

4.5. Programação local e eventos 

 Além do Frevança, que vai ao ar duas vezes ao ano, pré-gravado, nos dias dos 

tradicionais bailes Bal Masqué e Municipal, o Departamento de Programação tem 

responsabilidades sobre todos os demais programas, afora os do jornalismo. Todos esses 

programas, a exemplo do Frevança, são gravações editadas de eventos e/ou shows. No caso do 

Frevança, não existe um evento fixo para ser gravado. Em uma de suas edições, por exemplo, foi 

um show de Alceu Valença. Já os outros são gravações editadas – melhores momentos - de 

eventos organizados pela própria Globo Nordeste, através do próprio Departamento de 

Programação. Entre tais eventos, o Festival de Quadrilhas Juninas ocorre desde 1989, com 

similares organizados pelas afiliadas da região Nordeste, gerando uma disputa final regional, 

como ocorria com o Canta Nordeste. O Festival faz parte da comercialização do São João do 

Nordeste, do Nordeste Integrado, conforme material de divulgação junto aos anunciantes do 

Departamento Comercial:  
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O São João do Nordeste é uma grande homenagem às coisas belas desta Região. Os 
costumes, as crendices, as comidas típicas (...). ...o Brasil inteiro sabe que o São João no 
Nordeste é diferente do das demais regiões. Mas, poucos sabem que, comparando as 
festividades e costumes dos nove estados nordestinos, a riqueza e diversidade são ainda 
maiores. É essa linda festa que o São João do Nordeste apresenta, numa transmissão 
simultânea para todos os Estados da Região. São clipes musicais com os artistas mais 
famosos da região, chamadas de envolvimento traduzindo o tamanho da festa para o povo e 
a cobertura do Festival de Quadrilhas do Nordeste (...). A intenção é que as pessoas em casa 
possam ver que os costumes não foram perdidos com o passar dos anos e que a tradição 
continua firme nas canções, danças e, principalmente, no espírito de quem nasceu aqui. 
Aposte na regionalização e invista sua marca nesse belo projeto cultural (REDE GLOBO, 
2005). 
 

 Neste material promocional, o produto cultural nordestino é tratado como exótico para 

aqueles a quem é dirigido, ou seja, retrabalhado para o diálogo com o anunciante de fora, com o 

multiculturalista, com o loco-globalização. “O multiculturalismo (...) ‘respeita’ a identidade do 

Outro, concebendo o outro como uma comunidade ‘autentica’ e autocontida em relação à qual 

ele, o multiculturalista, mantém uma distância possibilitada por sua posição universal privilegiada 

(...) ...o respeito do multiculturalista pela especificidade do Outro é a forma (...) como afirma sua 

própria superioridade” (ZIZEK, 2005, p. 33). 

 Em 2003, o Departamento de Programação da Globo Nordeste passa a organizar, 

anualmente, no mês de junho, o São João da Capitá, no Classic Hall, importante casa de shows 

do Recife. O evento atraí mais de 50 mil pessoas por noite. A estrutura conta com dois palcos, 

cidade cenográfica, além de outros espaços. Apresentam-se bandas do chamado forró-estilizado, 

como Saia Rodada. É montada, dentro do local do evento, uma réplica da Sala de Reboco, 

importante espaço do forró tradicional do Recife. Lá, apresentam-se artistas mais tradicionais, 

como Petrúcio Amorim e Santana, entre outros. 

 Em 2004, também no Classic Hall, o Departamento de Programação passa a organizar, 

anualmente, no mês de janeiro, o Festival de Verão do Recife, inspirado no homônimo de 

Salvador, que ocorre desde 1999. Apresentam-se vários cantores e bandas da música pop 

brasileira em dois palcos, atraindo, em média, 60 mil pessoas por noite. Há ainda outros espaços 

alternativos, como pistas para esportes radicais, além de praça de alimentação. Os artistas 

pernambucanos, aos poucos, foram perdendo espaço no Festival de Verão. Em 2005, chegaram a 

ter um palco exclusivo, o que os isolava dos demais, segmentava-os. Hoje, poucos se apresentam 

no Festival, que ganhou ares do carnaval baiano, por causa das bandas de axé music (JORNAL 

DO COMMERCIO, 26.12.2005). A Globo Nordeste comercializa ainda, ao estilo segmentado, o 
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Abril pro Rock, tradicional festival de música que ocorre no Pavilhão do Centro de Convenções,  

no Recife, no mês de abril, desde 1993. 

 Tanto o Festival de Verão como São João da Capitá duram dois dias, cada um. Sexta e 

sábado, com os melhores momentos mostrados no domingo, depois do Fantástico. 

  Em abril de 2005, em um acidente automobilístico, faleceu Jota Raposo, diretor de 

programação. Para o seu lugar, Arísio Coutinho47, vindo da matriz. Coutinho entrou na Rede 

Globo em 1985, como operador de caracteres, sendo, em seguida, coordenador de programação 

da TV Globo do Rio de Janeiro e, depois, da programação em rede. Passou pelos departamentos 

de programação das emissoras dos Marinho em Sorocaba, onde implantou a emissora, e em 

Bauru. Depois, fez parte da equipe que implantou a CIC em Portugal. De volta ao Brasil, passou 

pelas TVs Globo de São José do Rio Preto, São José dos Campos e Juiz de Fora. Coutinho passou 

ainda pelo setor cinema da Globo, no qual negociava contratos, e, antes de ir para o Recife, 

estava na Globo Internacional (COUTINHO, 2007). A rua em que ficam as instalações da Globo 

Nordeste, no Morro do Peludo, leva o nome de Raposo, bem como o troféu que a Globo Nordeste 

oferece aos melhores do campeonato pernambucano de futebol.  

 Em 2005, foi organizada a 1ª Copa Globo Nordeste de Futebol de Salão, envolvendo os 

selecionados das cidades da área de cobertura da emissora. O certame ocorre em 5 cidades-sede e 

a decisão tem transmissão ao vivo, pela Globo Nordeste. A comercialização da competição é feita 

em nível local, mas seus organizadores pensam em realizar um certame regional, com os 

campeões de cada área de cobertura das afiliadas do Nordeste, comercializando-o, assim, no 

Nordeste Integrado. A Copa Nordeste de Futsal ocorre de forma tardia, se comparada com as 

organizadas por algumas afiliadas, inclusive no Nordeste. Na 2ª edição, em 2006, os times de 

Condado e Vitória de Santo Antão – até então, invictos - decidiram o título, no ginásio Geraldão, 

no Recife. Vitória de Santo Antão levou a melhor. 

 Em 2006, por sugestão de Hélder Vieira, coordenador de produção, o Departamento de 

Produção produziu dois clipes por ocasião dos aniversários de Olinda e Recife, que ocorrem no 

mesmo dia. Ambas as produções – uma para cada município - mostram imagens da cidade e de 

seus personagens, famosos e/ou anônimos. O clipe de Olinda, na voz de Alceu Valença,  foi  ao 

som de Olinda, Cidade Eterna, do compositor Capiba. Lenine cantou Recife, Cidade Lendária, 

também de Capiba. No ano seguinte, 2007, Olinda foi cantada pela cantora Nena Queiroga, que 

                                                 
47 Oriundo da TV Globo do Rio de Janeiro, o carioca Arísio Coutinho Filho assumiu o Departamento de Programação da TV Globo Nordeste em junho de 2005 (RH Globo NE). 
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interpretou Olinda, de Alceu Valença. A banda Monbojó cantou Recife, Minha Cidade, de 

Reginaldo Rossi.  

 Os clipes foram boas inovações da emissora na relação simbólica com as duas cidades 

que, antes, tinham seus aniversários propagados  na Globo Nordeste, através de um jingle único, 

produzido especialmente para a data (VIEIRA, 2007).  

 O Departamento de Programação é quem controla a grade de programação da emissora e 

negocia as “entradas” locais na grade da Rede Globo, quando é o caso, conforme já exposto em 

situações da década de 70. Sobre isso, Celso Coli, em depoimento recente, declarou: 

Nosso São João tem dois programas anuais (...). Conseguimos isso porque eu vim da 
Central Globo, meu diretor  de programação também veio de lá, assim como o meu diretor 
de jornalismo. Então essas conquistas se tornam viáveis porque somos conhecidos lá e 
contamos com mais boa vontade dos companheiros que determinam a programação 
nacional. Isso porque há o ônus de ser Globo sem o bônus dessa condição. Uma afiliada da 
Globo tem mais liberdade do que nós, muito mais sujeitos às regras da grade de 
programação. Para substituirmos um programa da rede, temos que ter garantia de pelo 
menos um ano de patrocínio e audiência superior ao programa substituído. Então, investir 
num programa de sanfoneiros é um risco consciente, assim como promover CDs e DVDs de 
cantores não consagrados e eventos especiais de futebol. A festa que fazemos de 
encerramento do campeonato de futebol pernambucano é uma das melhores do Brasil, 
reconhecida pela própria equipe da Globo. Todo mundo de paletó e gravata, recebendo 
prêmios, etc. Damos também grande visibilidade ao pessoal das artes plásticas 
(SANTANA, 2007, p. 391). 
 

4.6. 35 anos 

 O ano de 2007 marca os 35 anos da TV  Globo Nordeste, no dia 22 de abril. Semanas 

antes ocorreram as apresentações da Paixões de Cristo, ambas, cada vez mais firmes. A de 

Fazenda Nova completou sua 40ª apresentação na cidade-teatro e trouxe, como Jesus, o ator 

Carmo Dalla Vecchia, recém-saído da novela Cobras e Largatos. Nos anos anteriores, tiveram 

esse papel Thiago Lacerda, em 2004; Eriberto Leão, 2005; e, novamente, Luciano Szafir, em 

2006. “As últimas horas de Jesus são mostradas com bastante credibilidade por consagrados 

atores globais (...). Se você está procurando um evento de forte apelo regional para sua marca, 

aposte na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém”, diz o catálogo Nordeste Integrado à 10ª Feira de 

Eventos e Projetos Regionais, promovendo a apresentação de 2007 (EMISSORAS GLOBO 

NORDESTE, 2006). No caso da Paixão de Cristo do Recife – batizada como a Paixão do Povo – 

em 2006, por causa de reformas no Marco Zero, foi realizada no Forte do Brum, quando 

completou a 10ª apresentação. A data foi registrada pela Assembléia Legislativa de Pernambuco, 

em homenagem a José Pimentel. No ano seguinte, 2007, a Paixão do Povo retornou ao Marco 
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Zero, quando Pimentel completou sua 30ª interpretação de Jesus Cristo, a contar da época de 

Fazenda Nova, obviamente. O Departamento de Jornalismo da Globo Nordeste dedicou um 

Globo Comunidade ao ator, conforme notícia do portal 360graus.com: “O Globo Comunidade 

deste domingo (8) vai contar a história da paixão pelo teatro do ator e diretor José Pimentel. (...) 

Descubra como é produzido e o que acontece nos bastidores  (...) da Paixão de Cristo do Recife. 

(...) ...depois da missa do padre Marcelo Rossi”. Pimentel apareceu também em rede nacional 

através de reportagem especial para o Jornal da Globo, sobre a Paixão de Cristo de Nova 

Jerusalém. Na ocasião, alguns que interpretaram Jesus Cristo foram entrevistados, ou seja, 

globais e Pimentel. O programa Caminhos da Fé, da Globo Nordeste, no sábado da semana santa, 

abordou as paixões de Cristo. Não só sobre as duas mais conhecidas, como também sobre as 

muitas outras espalhadas por comunidades na capital e no interior.  

 Também em 2007, o programa Lance Final passou a contar com um estúdio em Caruaru, 

da TV Asa Branca que, nas transmissões do Campeonato Pernambucano, passou a  ter seus 

profissionais envolvidos, inclusive, repórteres. Os jogos são narrados por Rembrandt Júnior, 

oriundo da equipe de Luciano do Vale, na época em que este detinha os direitos de transmissão e 

os apresentava na TV Pernambuco. Ao adquirir os direitos de transmissão, em 2000, a Globo 

contratou Rembrandt que se tornou, inclusive, narrador de rede, narrando, a partir de estúdios do 

Rio de Janeiro, jogos das copas do mundo de 2002 e de 2006 (LEITE, 2007). As transmissões do 

campeonato pernambucano estão na Globo Internacional. 

 No dia 21 de abril, um sábado, a Globo Nordeste promoveu, no Marco Zero, um grande 

show para comemorar os 35 anos da emissora. Ao todo, 28 artistas pernambucanos participam da 

festa, cantando 3 ou 4 músicas, cada um. Em camarote restrito, a direção da emissora recebeu 

autoridades. Foram 6 horas de transmissão ao vivo, que tiveram início às 23h, depois do Zorra 

Total, embora as apresentações tivessem começado horas antes. O feito levou o diretor da 

emissora, Celso Coli, a enviar comunicado interno de agradecimento aos funcionários envolvidos 

na transmissão. Pela programação exposta nos jornais, a transmissão deveria encerrar às 4h20, 

quando entraria o seriado norte-americano Lei e Ordem, no entanto foi até as 6h. No dia do show, 

ainda ao meio-dia, o NETV 1ª edição foi especial, dedicado ao aniversário. Os artistas não 

cobraram cachê. 

 É importante observar que, além das questões comunitárias – prestações de serviços - 

inerentes às estratégias televisivas em tempos de regionalização,  a estratégia da Globo Nordeste 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
INSERÇÃO DA REDE GLOBO NO MERCADO DE TELEVISÃO PERNAMBUCANO 

 

 
 

215 
 

passa também pelo mito de pernambucanidade. Isso ocorre porque, diante da aldeia global, 

verifica-se a necessidade de um “chão”, uma “raiz”, um “distintivo”, que norteie a identidade 

cultural diante do hibridismo próprio da globalização. Assim sendo, a Globo precisa manter o 

mito da pernambucanidade no discurso embora isso não signifique um apego ao regionalismo e 

às tradições do passado, mas sim uma produção desses, no sentido de, banhados de modernidade, 

serem postos – e vendidos - no presente.    

 O mito da pernambucanidade é perceptível no slogan comemorativo dos 35 anos: 

Pernambuco no Coração.  

O alcance da Globo Nordeste vai além da maioria absoluta dos  telespectadores. 
Presente em todo Estado, há 35 anos faz história como personagem ativa: produzindo, 
inspirando, informando, sendo a voz da população porque é um canal aberto para a 
expressão dos sentimentos da nossa gente. 
A Globo Nordeste conhece bem esses domínios. Nasceu aqui, traz Pernambuco no Coração 
(GLOBO NORDESTE, 22.04.2007). 
  

 Na comemoração de aniversário, tal mito junta-se a símbolos globais, em (re)trabalhos do 

designer Hans Donner, que envolvem a bandeira de Pernambuco, entre outros índices locais.  

 Nos depoimentos do diretor da emissora, Celso Coli, é notório o discurso comunitário e 

de pernamucanidade. Coli, quando adolescente, morou no Recife. Essa passagem pela capital 

pernambucana, quando jovem, é, do ponto de vista simbólico, sua “pernambucanidade possível”, 

conforme seus depoimentos. Segue um recente: 

Ao chegar para ficar, tive um choque diante do Recife que eu conhecia. Minha visão 
turística de visitante de férias em Porto de Galinhas foi abalada pelo lado real da cidade. Na 
minha lembrança de jovem aqui residente, o Recife era uma força industrial, cheirava a 
bombom da Renda Priori, a biscoito da Pilar. Era a terceira cidade do país, disputando com 
Belo Horizonte. Eu fiquei chocado com as perdas recifenses em comparação, inclusive, 
com suas vizinhas capitais, Salvador e Fortaleza, por exemplo. Tantas crianças mendigando 
nos sinais de trânsito me fizeram mergulhar de cabeça no projeto Criança Cidadã, do doutor 
Nildo Neri, e em outras iniciativas dirigidas à minoração de dificuldades locais. (...) Os 
sonhos, portanto, retornaram mais fortes, de promover a reconstrução da grandeza do 
Estado. (...) ...temos conseguido parceiros que nos ajudam a comunicar a mensagem de 
resgate de instituições importantes (...), de impactos de massa como o o nosso futebol, de 
sentimento de pernambucanidade e nativismo regional (SANTANA, 2007, p. 391).  
  

 A emissora chega aos 35 anos no momento em que a Rede Globo põe no ar o Projeto 

Quadrante, idéia antiga do diretor Luiz Fernando Carvalho, mas, só em 2006, posta em prática. O 

projeto visa, através de microsséries - duas por ano – contar histórias de todos os estados 

brasileiros. A primeira, ocorrida em junho último, foi A Pedra do Reino, baseada na obra de 

Ariano Suassuna. Passa-se em Taperoá/PB e os atores não são famosos na televisão. São da 
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região onde ocorre a produção e proximidades. O protagonista é Irandhir Santos, pernambucano.  

Em A Pedra do Reino está Jones Melo, protagonista de A Moça do Sobrado Grande. A próxima 

produção do Quadrante, que contará com desconhecidos atores cariocas, será Capitu, em 

homenagem ao centenário de morte de Machado de Assis. A Pedra do Reino ocorre na passagem 

dos 80 anos de Ariano Suassuna (MAIO, 2007).  É um passo no movimento de vai-não-vai de 

regionalização da programação da Rede Globo. As várias minisséries recentemente produzidas 

pela Globo também indiciam isso. A Casa das Sete Mulheres contou o Rio Grande do Sul, e 

Amazônia contou o Acre. 

 O Projeto Quadrante é parte de um grande investimento da Rede Globo, conforme 

anunciou toda a diretoria da rede, liderada por Octávio Florisbal, em coletiva à imprensa, no mês 

de março de 2007. A Rede Globo receberá, no triênio 2007-2009, investimentos na ordem de 

US$ 300 milhões, média de US$ 100 milhões anuais, que serão usados para garantia dos níveis 

de liderança e qualidade conseguidos ao longo das décadas. Haverá investimentos: em melhorias 

tecnológicas, por causa do processo de digitalização da televisão; na ampliação do Projac; na 

expansão física das demais empresas do grupo, bem como na melhoria das instalações; na 

expansão da superintendência comercial; em projetos sociais e culturais; no lobby para garantia 

da legislação que lhe agrade enquanto produtora cultural, por exemplo, como no caso da luta 

contra a classificação indicativa, travestida de luta pela liberdade de expressão. Na coletiva, 

Florisbal afirma: 

“Quando investíamos alto – antes da reestruturação das dívidas, até 2001 – a quantia 
chegava a US$ 35 milhões por ano. Agora, nossa demanda cresceu verticalmente. Saímos 
de uma fase mais apertada, portanto, também estamos aptos para investir muito 
mais”, acrescenta Florisbal, registrando que 60% dos investimentos em mídia no Brasil 
continuam sendo destinados à TV aberta – cerca de R$ 17 bilhões, dos quais 75% perfazem 
o faturamento da Rede Globo. (...) 
as (...) expectativas de audiências turbinadas se voltarão, a partir de junho, para a estréia da 
microssérie A Pedra do Reino (...), ambientada numa cidade cenográfica montada no sertão 
da Paraíba, que será transformada em um centro cultural e em uma oficina 
profissionalizante permanentes na região (CIRELLI e CENTENARO, 2007). 
 

 A TV Globo Nordeste, aos 35 anos, tem audiência média, no Grande Recife, similar às 

das afiliadas globais em Salvador e Fortaleza, cidades com características próximas às do Recife. 

A se basear pelo 1º semestre de 2006, segundo o Ibope, a emissora pernambucana tem média 

diária de 53% de participação na audiência dos televisores ligados no Grande Recife, número 

igual ao da TV Verdes Mares, afiliada global em Fortaleza, porém abaixo do da TV Bahia, que é 
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de 60% (GLOBO EMISSORAS NORDESTE, 2006).  A emissora pernambucana preenche 90% 

das “janelas” disponibilizadas pela programação da Rede Globo (LEITE, 2006), que são 

pouquissímas. Está na média da maioria das afiliadas (ZANATA, 2005). 

 A TV Globo Nordeste tem, hoje, cerca de 230 funcionários (RH Globo NE). Chegou a ter, 

na década de 80, 410. A emissora tem também, em sua mão-de-obra, 90 profissionais 

terceirizados, nas áreas, principalmente, de vigilância, restaurante e manutenção predial. 

Tamanha redução se deu em função de terceirizações, informatização e necessidade de 

enxugamento do quadro para adaptação a realidades econômicas. Em números absolutos, o único 

Departamento que cresceu foi o de Jornalismo, que tem, hoje, mais de 70 profissionais, fruto da 

expansão produtiva nessa área, na emissora. O Departamento de Engenharia, que chegou a ter 85, 

tem cerca de 70. O Departamento de Programação chegou a ter 30 funcionários, hoje tem cerca 

de 20. Nesses dois casos, a redução da área de cobertura, além dos fatores já expostos acima, 

tiveram influência. Os quadros mais bruscos de redução foram, porém, no Administrativo-

financeiro e no Comercial. O primeiro, que chegou a ter 90, hoje tem por volta de 30. O 

Departamento Comercial, que chegou a ter 75 funcionários, conta com cerca de 30 hoje. A 

implantação de sistemas de gerenciamento de informações nas operações comerciais 

desempregou bastante gente (RH Globo NE).   

 No longínquo 22 de abril de 1972 – quando Roberto Marinho anunciou para todo o Brasil, 

a nova emissora - eram 44 funcionários.  

 Como percebido ao longo deste trabalho, ao final da década de 90, houve a concretização 

da gradativa transferência de poder dentro da Rede Globo. Assumiu, então, o comando Roberto 

Irineu Marinho, primogênito de Roberto Marinho, que faleceu no dia 6 de agosto de 2003, aos 98 

anos, vítima de embolia pulmonar. Até praticamente o final da vida, Roberto Marinho foi, 

diariamente, pela manhã, à sede de O Globo e, à tarde, à da TV Globo, no Rio de Janeiro 

(MEMÓRIA GLOBO, 2004). Quando pôs no ar, a TV Globo, já tinha mais de 60 anos e, no caso 

da Globo Nordeste, quase 70. A Câmara dos Deputados interrompeu sessão para um minuto de 

silêncio. O presidente Lula, aquele que Marinho prejudicou no debate presidencial, decretou luto 

oficial de três dias.  No velório, várias personalidades, entre as quais, o próprio Lula e Leonel 

Brizola. “O Brasil perde um homem que passou a vida acreditando no Brasil” disse Lula 

(TERRA, 2003).  
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5. Televisão pernambucana, 47 anos depois 

 As imagens geradas pela Globo Nordeste chegam, através de retransmissoras próprias e 

do Detelpe, em 53 cidades de Pernambuco, atingindo 1,3 milhão de domicílios com televisão. Ao 

todo, são 22 retransmissoras. Cinco delas – nas cidades de Goiana, Itambé, Moreno, Chã Grande 

e Carpina – foram instaladas no últimos dois anos. São parte de um plano da Globo Nordeste de 

melhoria do sinal que está sendo implementado conforme planejamento orçamentário, agora feito 

pela própria emissora, como já visto. A qualidade do sinal é dividida em cinco níveis, de 1 a 5. O 

nível 5 é considerado a qualidade perfeita e o nível 3, satisfatório. Em 80% da área de cobertura 

da Globo Nordeste, o sinal é captado nos níveis de 3 a 5. Os demais 20%, de 1 a 2, pois se vê o 

mínimo possível, praticamente “chuviscos”. (ALMEIDA, 2006). Pelo Sistema de Reservas de 

Canais da Anatel, a Globopar, no dia 14 de junho de 2006, reservou canais geradores em UHF 

nas cidades pernambucanas  de  Escada - canal 36 – e de Ribeirão, canal 32 (ANATEL, 2007b). 

Não se sabe a intenção da Rede Globo com tal reserva, principalmente, por serem cidades 

pequenas, vizinhas e que, economicamente, não comportam  emissoras de TV.  Escada possui 11 

mil domicílios com televisão e  Ribeirão, 8 mil. Ambas são da área de cobertura da Globo 

Nordeste (REDE GLOBO, 2007). 

 A TV Asa Branca, afiliada global em Caruaru, envia seu sinal, por retransmissoras, a 106 

municípios, atingindo 626 mil domicílios com televisão. E a TV Grande Rio, afiliada da Rede 

Globo em Petrolina, também através de retransmissoras, chega a 23 cidades, atingindo 147 mil 

domicílios com TV. A cidade de Santa Filomena, sertão de Pernambuco, com 959 domicílios 

com TV, recebe a programação da Rede Globo através do sinal Sat Rede, direto da cabeça-de-

rede, no Rio de Janeiro, normalmente sintonizado por antenas parabólicas. No entanto, os 

moradores não precisam dessas antenas, pois, nesses casos, o poder público local tem autorização 

da Rede Globo para retransmitir a programação à população, através de retransmissoras. A 

mesma situação ocorre no arquipélago de Fernando de Noronha, que possui 635 domicílios com 

TV (REDE GLOBO, 2007).  Porém, em Fernando de Noronha, desde 2005, este sinal é captado 

por uma geradora, canal 11, educativa, pertencente ao governo do distrito, vinculado ao governo 

do estado de Pernambuco. A emissora chama-se TV Golfinho que, na prática, existe desde 1982, 

quando, através de retransmissora, inseria-se programação local.  Mesmo educativa, a TV 

Golfinho retransmite a Rede Globo, e sem contrato formal de afiliação. Devido a isso, a Globo 

Nordeste não chega a Fernando de Noronha, razão pela qual, no horário do Bom Dia 
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Pernambuco, os noronhenses vêem, pela TV Golfinho, programas da Globo News. Já no do 

NETV 1ª Edição, os moradores de Fernando de Noronha vêem o Brasil TV, produzido pela Rede 

Globo especialmente para as localidades que captam o Sat Rede, inclusive, através de parabólicas 

domésticas. À noite, no horário do NETV 2ª Edição, a emissora põe no ar o Jornal da Ilha. Ao 

contrário da TV Globo Nordeste, algumas emissoras de Pernambuco, através de retransmissoras 

concedidas ao Sistema Golfinho de Comunicação, que inclui também a FM Noronha48, chegam a 

Fernando de Noronha: TV Tribuna, canal 4; TV Jornal, canal 13; e TV Pernambuco, canal 7, que 

em 2006, já sem nenhuma produção local, deixou o Futura e voltou a retransmitir a TV Cultura 

de São Paulo.  Também por retransmissoras concedidas ao Sistema Golfinho, chegam à Ilha, por 

satélite, a exemplo da Rede Globo, a Rede Bandeirantes, canal 9, e a Rede TV!, canal 6.  

 Seja pela Globo Nordeste, por afiliadas ou pelo sinal Sat Rede, a programação da Rede 

Globo chega a todos os pernambucanos. Não se pode afirmar o mesmo da Rede Bandeirantes e 

da RedeTV!. A afiliada da primeira, em Pernambuco, pertencente aos Associados, passou a 

chamar-se, em 2006, TV Clube, vinculando-se ao forte nome da emissora de rádio do grupo, a 

Rádio Clube, a mais antiga do Brasil. A TV Clube que, quando inaugurada com o nome de TV 

Guararapes, no ano 2000, tinha planos para, através de retransmissoras, cobrir o estado inteiro, 

chega a 1,5 milhão de domicílios com televisão, de 77 cidades. O Bandsat cobre 20 municípios, 

atingindo 100 mil domicílios com TV (REDE BANDEIRANTES, 2007).  O restante do estado 

não vê a Band, salvo quem tem parabólica em casa49. A RedeTV! do Recife, que continua sem 

programação local, apenas inserindo matérias nos telejornais nacionais, atinge apenas 28 cidades, 

com 885 mil domicílios possuidores de televisão. Já a programação enviada por satélite, pela 

cabeça-de-rede, atinge 117 municípios, com apenas 663 mil domicílios providos de televisores 

(REDETV!, 2007). A TV Tribuna, afiliada da Record, chega a 118 municípios (SANTANA, 

2007). 

 A exemplo da Globo Nordeste, com a inauguração de emissoras nos estados vizinhos e, 

depois,  no interior de Pernambuco, quando muitas emissoras já tinham retransmissoras pelo 

interior, além das do Detelpe, a área de cobertura da TV Jornal também foi diminuindo. Em 1º de 

maio de 2004, a retransmissora desta emissora em Caruaru, canal 6, perdeu a utilidade, com a 

inauguração da TVI, canal 4, Caruaru, também afiliada ao SBT. Em julho de 2006, no entanto, a 

                                                 
48

 Desde de 2000, a FM Noronha retransmite a programação da Rádio Transamérica, inserindo programação local (TV GOLFINHO, 2007). 
49

 Entre as cidades não-cobertas pela TV Clube e pelo Bandsat, está Petrolina (BANDEIRANTES, 2007). Porém, segundo o Sistema de 
Reservas da ANATEL (2007b), o canal 58, UHF, reservado em 09/06/2006, está em nome do Sistema Associado de Comunicação Ltda. 
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emissora passou a fazer parte do Sistema Jornal do Commercio, denominando-se, a partir de 

então, TV Jornal de Caruaru50. A TV Jornal do Recife atinge 988 mil domicílios com TV, de 29 

cidades. Já a TV Jornal de Caruaru chega a 699 mil domicílios com TV, de 115 municípios, 

inclusive Petrolina, extremo Sertão pernambucano, através de retransmissora (SBT, 2007). Aliás, 

o sinal da TV Jornal que chega a Fernando de Noronha é o da emissora de Caruaru, que, além de 

retransmitir a programação da matriz, tem também programação própria. 

 Com o boom de permissões de canais educativos nos governos FHC e Lula, Pernambuco 

ganhou, nos últimos anos, quatro emissoras educativas. Uma é a TV Golfinho, já citada.  De 

outra se têm poucas informações. Fica em Vitória de Santo Antão, canal 58 UHF, em nome da 

Fundação Josefa Álvares. Tem como diretores Aluízio Alvares dos Prazeres, Geraldina Porto 

Menezes e Nilza Alves da Silva (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2006). As outras duas 

ocupam os canais 14 e 22 do Recife, ambos UHF, e entraram no ar em 2006. A primeira, 

oficialmente, pertence à Fundação Vicente Campelo, que tem como diretores Domingos da Costa 

Azevedo Neto, José Américo Lopes Góis e Eduardo de Queiroz Monteiro.  A segunda pertence à 

Fundação de Apoio a Geração, Produção, Criação e Difusão de Rádio e TV, e tem como 

diretores: José Ricardo do Nascimento, Pedro Paulo de Carvalho Neto e Fernando Antônio 

Guerra Ribeiro. Na prática, porém, essas duas emissoras pouco ou nada têm de educativas. O 

canal 14 atende pelo nome fantasia de Rede Estação. Parte de sua programação é gerada a partir 

da rede educativa Sesc/Senac. Tem também programação local ao vivo, quase cinco horas, 

popularesca e troca programas com emissoras independentes de outras partes do país, bem como 

a exibe séries antigas, como Magaiver. Embora não apareça como diretor da fundação dona da 

emissora, o empresário João Florentino, proprietário da Rádio Estação Sat, é quem se coloca 

publicamente como “dono” da emissora educativa. Um dos diretores da Fundação, Eduardo 

Monteiro, é dono do jornal Folha de Pernambuco. A programação da Rede Estação chega à 

região metropolitana do Recife e a mais 35 cidades, além de poder ser vista na TV a cabo, canal 

19, da operadora Cabo Mais,  e, via satélite, pelas parabólicas (FOLHA DE PERNAMBUCO, 

27.03.2006). O depoimento de João Florentino mostra o caráter comercial e não educativo, da 

emissora:  
                                                 
50 Não se sabe ao certo se o Sistema Jornal do Commercio assumiu o controle acionário da emissora ou se a arrendou, pois no saite do SBT a 

razão social da empresa continua a mesma, Elo Comunicação Ltda. A Elo Comunicação Ltda, segundo dados do Ministério das 
Comunicações (2006), pertence a um grupo de sócios, cujos sobrenomes de alguns  –  Espíndola Rodrigues & Malta Leite -  são os mesmos 
de alguns sócios da Rede Nordeste de Comunicação Ltda, dona da TV Asa Branca, também em Caruaru, afiliada à Rede Globo. Aliás, 
também segundo dados do Ministério das Comunicações, só para efeito de registro, os endereços dos dois grupos – Elo Comunicação Ltda e 
Rede Nordeste de Comunicação Ltda – são muito próximos: Av José Pinheiro dos Santos, Caruaru. A diferença fica nos CEPs. 
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Montei uma gravadora de discos e precisava tocá-los nas emissoras. Mas para isso eu tinha 
que pagar mas não dispunha de dinheiro. (...) Foi quando criei um estúdio que produzia 
programação de rádio por satélite (...) Nasciam os Estúdios Reunidos, como empresa 
jurídica, e a Estação Sat, o nome fantasia da empresa. A rede de lojas Aki Disco veio muito 
antes. Em 1999, nós previmos o fim do disco na forma como ele era vendido, embalado e 
lacrado. Sentimos que a pirataria ia acabar com o negócio e iniciamos outro 
empreendimento, a Poly Disc, uma gravadora com preços regionais (...). Aí fomos  saindo 
do varejo e, em 1999, repassamos a operação da Aki Disco e montamos a Poly Disc. Aí 
sentimos a necessidade de um meio próprio de divulgar o nosso produto e montamos uma 
rádio. (...). Temos aqui a Rádio 102, geradora de programação da Estação Sat. A Rádio 98 
está saindo agora para o Recife, ainda sem nome fantasia, e estamos negociando com 
algumas empresas de fora interessadas na sua bandeira. Temos rádio em Araripina, 
Carnaíba, Arcoverde, Ouricuri, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe e agora também em 
Caruaru. (...) Com Eduardo Monteiro, da Folha de Pernambuco, criamos a Rádio Folha e 
estamos tocando um novo projeto, a Rede Estação, que é uma televisão voltada para 
Pernambuco. (...) Comercialmente eu acho que o mercado comporta o número de emissoras 
de rádio e televisão que tem. Na minha opinião, o que vai acontecer com a TV 
pernambucana é a expansão de programas regionais, e nisso eu levo uma vantagem,  porque 
venho me preparando desde algum tempo É aquele negócio, quem não pode ser Globo, 
SBT, Record ou RedeTV tem que ser rede independente, com fôlego para ceder e 
comercializar programas para outras emissoras que não fazem parte do grupo citado. E isso, 
estamos fazendo com bastante competência. Acredito na rede de emissoras independentes 
(SANTANA, 2007, p. 405). 
 

 O canal 22 tem como nome fantasia TV Nova. O “dono” é Pedro Paulo de Carvalho   Neto, 

um dos diretores da Fundação detentora da permissão do canal educativo, 22. Pedro Paulo é antigo 

apresentador de rádio e televisão no Recife. A TV Nova retransmite a programação da Rede Gênesis, 

gerada a partir do canal 30 UHF, Brasília, também educativo, permitido à Fundação Sara Nossa 

Terra, do pastor Rodovalho, “dono”. Segue depoimento de Pedro Paulo:  

Sempre tive vontade de ter meu próprio veículo de comunicação. (...) Sonhava com uma 
televisão não engessada pela grade das grandes redes nacionais. Primeiro comecei fazendo 
programas de rádio e TV para terceiros. As coisas foram dando certo, até que resolvi fazê-
los para mim mesmo, e hoje, seguramente, tenho a maior programação ao vivo do Estado, 
nove horas por dia de utilização do talento local. Quero fazer da “TV Nova” um exemplo 
para as demais emissoras. De acordo com a última pesquisa, há um posicionamento bem 
significativo na audiência do público pernambucano. (...) Meu objetivo é ir além da 
regionalização, ou seja, democratizar a TV, o que significa construir, com os veículos já 
existentes, uma forma diferente de abrir espaço para trabalhar com organizações não-
governamentais, com entidades que já atuam na área social, a fim de que a gente possa 
partilhar esses espaços. Hoje temos um programa para cada segmento: mulher, jovem, 
esportista, para quem gosta de variedades, política, ou clipe musical. Temos uma faixa de 
programação dirigida ao mundo gospel, (...) que completa o restante de nossa programação. 
(...) Emissoras em UHF têm audiência e, comparadas às emissoras fechadas, a cabo, levam 
vantagem, porque a população de baixa renda não pode ser assinante da Net, da  Sky ou de 
outra empresa do gênero. Uma antena UHF custa aproximadamente 16 reais. Isso cabe no 
bolso da maioria da população do Estado. Tanto isso é verdade que no Recife temos o 
Canal-14, Estação Sat, de João Florentino; o Canal-17, Rede Mulher; o nosso Canal-22, 
TV, TV Nova; o Canal-25, de RR Soares; o canal 27, antigo Canal-21, da TV Bandeirantes; 
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o Canal-30, TV Canção Nova; o Canal-46, TV Pernambuco; o Canal-49, CVC; e o Canal-
51, Rede Vida51 (SANTANA, 2007, p. 408). 

 
 À exceção da Globo Nordeste e da TVU, entre as emissoras do Recife que produzem 

programação local, todas mantêm  programas policiais e de auditório, com baixo custo e muita 

apelação. A TV Pernambuco agora tem sua programação e comercialização sob a 

responsabilidade de uma Organização Social (OS) – a Movimagem – vinculada à Secretaria 

Estadual de Ciência e Tecnologia. Há anos, no entanto, não se produz programação na emissora 

caruaruense. O Detelpe, apesar de deter a concessão, mantém-se responsável apenas pela 

engenharia. A TVU tem mantido bastante programação local, sempre sob a acusação de estar 

comercializando espaços, já que é uma emissora educativa. Não se faz a mesma alusão aos canais 

14 e 22, também educativos. A inovação fica por conta da TV Jornal. Mesmo sem ser uma 

emissora própria da rede, do SBT, a partir de 2007, passou a emitir o programa de humor, 

Papeiro da Cinderela, para João Pessoa, através da TV Tambaú, afiliada do SBT na capital 

paraibana. Na estréia, um programa especial para aquela cidade. Em 2005, a TV Jornal já havia 

transmitido ao vivo, para todo o Nordeste, a Missa do Vaqueiro, através das afiliadas do SBT na 

região. A emissora mantém a TV Jornal de Caruaru com programas locais, inclusive, os 

telejornais e, em 2006, produziu o especial Tocaia para Jacó, com 20 minutos de duração e sob a 

direção de Valdir Oliveira que, desde de 2004, é diretor de Programação e Produção da emissora. 

A produção, que conta o crime que originou a tradicional Missa do Vaqueiro, marcou o retorno 

da teledramaturgia pernambucana e foi veiculado por todas as 11 afiliadas do SBT no Nordeste. 

Para 2007, a TV Jornal promete uma microssérie em cinco capítulos, também sob a direção de 

Valdir Oliveira. Segundo o diretor da emissora, Luiz Gurgel, a forma de competir com a Globo é 

oferecer ao anunciante o que a emissora dos Marinho não pode dar: 

A TV Globo carreia mais de 50% das verbas do mercado. Então a gente tem que ser muito 
criativo para garantir nossa fatia. Seria loucura bater na Globo onde ela é forte e, por isso, 
procuramos analisar o que ela não pode oferecer ao anunciante. Porque, mesmo forte e com 
índices de audiência tão grande, ela não tem flexibilidade local de programação. O cliente global 
tem que se contentar com trinta segundos no brake comercial, enquanto na programação local da 
TV Jornal eu tenho condição de fazer merchandising e viabilizar qualquer formato comercial 
desejado pelo cliente. Temos uma agilidade muito grande. Qualquer proposta que o cliente nos 
pede a gente entrega em vinte e quatro horas no máximo, sempre num formato diferenciado. 
Dispomos de pessoas que cuidam exclusivamente disso... (SANTANA, 2007, p. 403). 

 

                                                 
51 Entre os canais citados, à exceção do 14 e do 22, os demais são retransmissores em UHF,  que mostram as programações das emissoras 

citadas, geradas a partir do estado de São Paulo, à exceção da TV Pernambuco, gerada de  Caruaru. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
INSERÇÃO DA REDE GLOBO NO MERCADO DE TELEVISÃO PERNAMBUCANO 

 

 
 

223 
 

Considerações Derradeiras 

 Em Pernambuco, a programação nacional da Globo passou a ser vista, parcialmente, no 

final dos anos 60, através da TV Jornal do Commercio, via Embratel e/ou videoteipe. Em 1972, a 

Globo instalou sua emissora própria no Recife. Não fazia parte dos planos de Roberto Marinho 

instalar uma nova emissora em Pernambuco, razão pela qual, tentara sem sucesso, adquirir a, 

tecnicamente bem montada, TV Jornal do Commercio. Por causa disso, a estratégia utilizada para 

a instalação da TV Globo Nordeste, quanto ao profissionalismo, ficou muito aquém da estratégia 

da matriz. 

 Os dirigentes da Globo achavam que a programação nacional de qualidade, emitida do 

Rio de Janeiro, associada aos padrões comerciais implantados pela Globo na relação com os 

anunciantes, e os melhores salários  por ela pagos, em relação à concorrência, seriam suficientes 

para fazer da emissora líder no Recife. Não foram. No Recife, além do fantasma da decadente 

Jornal do Comércio, havia ainda a Tupi. Essa emissora passara por um processo de 

rejuvenescimento que a levou à liderança.  

 Nesse sentido, a Globo teve dificuldades de assumir a liderança no mercado de 

Pernambuco, especialmente no faturamento. A emissora operava com equipamentos velhos, que 

lhe eram repassados depois de usados pela matriz. Ao contrário da TV Tupi, que tinha bastante 

programação local, a Globo, pelo padrão da matriz, pouco possuía. A Tupi, a exemplo da Jornal 

do Commercio,  era muito identificada com o público pernambucano.  

 Em 1973, assumiu a direção da emissora Paulo César Ferreira, vindo da matriz. O cargo 

era conhecido, nos bastidores, por “rainha da Inglaterra”, em função dos poucos poderes que 

detinha, já que os departamentos eram vinculados às centrais congêneres na matriz. Era um cargo 

de representação social. Ferreira ficou conhecido pelas festas que promoveu. Marcou também sua 

gestão a expansão do sinal da emissora para parte dos estados da Paraíba e do Rio Grande do 

Norte. 

 A Globo promoveu significativas mudanças no mercado publicitário pernambucano que, 

até então, era movido por princípios amadores. Os comerciais passaram a ser feitos em 

videoteipe, através de uma negociação com a TV Gazeta de Alagoas, já que não era prioridade 

para a matriz prover a filial recifense de um moderno aparelho de VT. As relações comerciais 

entre veículos, agências e anunciantes ganharam outros parâmetros e, em função da ausência de 

produtoras no Recife, a Globo criou uma.  
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 O jornalismo da emissora, que em 1976, passou a ter a coordenação de Roberto Menezes, 

também vindo da matriz, aos poucos, foi achando uma identidade própria, fruto do hibridismo, 

nos jornais locais, do Padrão Globo e do experimentalismo promovido por Menezes, egresso do 

Globo Repórter, grande espaço para cineastas da época.  

 A programação local, no entanto, se limitava a eventos promovidos e transmitidos pela 

Globo Nordeste, como estratégia para se inserir na comunidade local.  

 Em 1977, Cléo Nicéas, gerente de vendas, assumiu o Departamento Comercial da 

empresa. Foi o primeiro dirigente da emissora não oriundo da matriz. A presença de Nicéas na 

gerencia de vendas e, depois, no Departamento Comercial era parte da estratégia da Globo 

Nordeste no sentido de dialogar com o que faltava à Globo, para assumir a liderança: o mito da 

pernambucanidade. Alguém do mercado local, com trânsito em tal mercado, ajudaria, como 

ajudou, a Globo a começar a ganhar a batalha da concorrência. A Rede Globo pretendia ampliar o 

seu diálogo com elementos tradicionais do universo cultural do mercado pernambucano, pondo, 

para isso, em sua intelectualidade orgânica, alguém ligado à tradição – sem estar na 

intelectualidade tradicional - e, ao mesmo tempo, ligado a novas práticas comerciais.

 Começava a surgir na mídia pernambucana uma nova geração de executivos – inclusos aí 

os das agências e dos anunciantes – vinculados tanto ao mito da  pernambucanidade, quanto a 

novas práticas comerciais, trazidas pela Globo. 

 Em 1978, assumiu a direção da emissora Leopoldo Collor de Mello, também vindo da 

matriz. Em sua gestão, a Globo teve seu sinal expandido para o interior de Pernambuco. 

 Os aspectos relacionados acima levaram a Globo Nordeste, em um processo transitório, a 

uma segunda fase da emissora, na qual o mito da pernambucanidade, enquanto estratégia, esteve 

mais presente no processo de conquista hegemônica. A exceção, em tais aspectos, era a 

programação local, restrita apenas a eventos e a telejornais. Essa segunda fase se inicia na 

segunda década de existência da emissora, em 1982, quando, à direção da Globo Nordeste, 

ascende Cléo Nicéas. Não é apenas a presença de Nicéas que faz de 1982 um “divisor de águas”, 

mas uma série de fatores advindos de tal presença.   

 Aos poucos, todos os Departamentos da emissora foram sendo assumidos por oriundos 

dela própria. Existia um discurso de uma Globo Nordeste feita por pessoas da terra. Nicéas, 

embora não formalmente, fez que seu cargo passasse de representante social a executor de 

projetos. Para conseguir isso, quebrar as “ilhas” foi fundamental. Antes, os departamentos 
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dialogavam apenas com as respectivas centrais. A partir de Nicéas, a idéia de grupo, de trincheira 

regional, de unidade na emissora, ganhou corpo.  

 A nova direção conseguiu expandir o mito da pernambucanidade para além da elite, 

envolvendo comunidades subalternas em suas temáticas, em processos que, obviamente, não 

eram adotados pela emissora, a totalidade dos interesses daquelas comunidades, numa operação 

típica de construção hegemônica e do que deu origem ao próprio mito da pernambucanidade. Um 

bom exemplo disso foi o programa Globo Comunidade, que logo foi adotado por outras praças da 

Rede Globo. 

 O diálogo com o mito da pernambucanidade durante essa gestão não se manteve apenas 

nas relações comerciais e no jornalismo comunitário, como era a estratégia da matriz. A direção 

local procurou produzir programação local, tendo, por causa disso, momentos de tensão 

silenciosa com a matriz, já que tal prática ia contra a concepção global de centralização 

produtiva. 

 No ano de 1995, a televisão brasileira entrou na chamada Fase da Multiplicidade da 

Oferta por conta dos canais por assinatura. Em tal fase, mantém-se o oligopólio na televisão 

brasileira. Nesse período, as barreiras à entrada montadas pela Globo se fragilizam, mas 

continuam em pé, em especial, o Padrão Globo de Qualidade. 

 A TV por assinatura segue a tendência de segmentação da programação. Existia a 

possibilidade/previsão de a audiência migrar da TV aberta/generalista para a TV 

paga/segmentada. Em razão disso, a Globo fez pesados investimentos em TV a cabo, calculando, 

para o ano de 2001, 10 milhões de assinantes. Caso tal previsão viesse a se confirmar, 

especulava-se também que, para a TV aberta sobreviver, lhe sobraria a regionalização da 

programação. 

 A Fase da Multiplicidade da Oferta e as demais transformações  por que passaram o 

capitalismo contemporâneo, aliadas à própria internacionalização da Globo, bem como os 

investimentos em outros setores, provocaram, dentro das Organizações Globo, um processo de 

reengenharia no qual emergiu, em 1995, como diretora geral, a ex-consultora do grupo, Marluce 

Dias da Silva, em detrimento de José Bonifácio Sobrinho, o Boni. “Houve uma mudança (...) da 

natureza do capitalismo, resultando na crescente importância dos mercados e atingindo as 

empresas dominantes, que tiveram de condicionar-se a disputar e enfrentar-se em um número 

superior de praças” (BRITTOS, 2005, p. 133). 
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 Executivos ligados, historicamente, à televisão não cumprem os papéis, do ponto de vista 

econômico, necessários a este veículo na nova conjuntura. Não há mais espaço para o executivo 

“criador”, “fazedor”, “mito”, “bandeira” e/ou “lenda”. Pessoas da área de administração, desde 

que com uma leve sensibilidade artística, se encaixam melhor na intelectualidade orgânica do 

novo momento das empresas de comunicação. O aumento dos custos, pressionados pela 

concorrência, e o aperto dos orçamentos passam a exigir gestores de qualidade, mais do que 

talentos que consomem muitos recursos.  

 Os primeiros passos das Organizações Globo, em sua adequação à evolução capitalista, na 

configuração atual, na qual atuam em várias frentes foram dados ao final dos anos 80, quando foi 

criada a holding Globopar, que centraliza o dinheiro e operaracionaliza o caixa não só de suas 

subsidiárias majoritárias e minoritárias, mas também das emissoras de TV e demais companhias 

pertencentes aos Marinho e controladas por eles.  

 Aos poucos, a Globo Nordeste ia sentindo os efeitos da Fase da Multiplicidade da Oferta e 

da própria reengenharia das Organizações Globo. A emissora seguia sua gestão com vistas à 

construção de uma identidade local. Nesse sentido, algumas ações da emissora podem ser 

consideradas na contramão do momento histórico como, por exemplo, a produção de 

teledramaturgia. Por mais que existisse a possibilidade de regionalização, a centralização 

produtiva se manteria. Além do mais, a Rede Globo sempre teve dúvidas, quanto à regionalização 

da programação.  

  No ano 2000, a reengenharia atingiu de forma mais consistente a Globo Nordeste. Cléo 

Nicéas, depois de 18 anos, foi substituído por Orlando Marques, vindo da matriz. Alguns 

departamentos também tiveram seus titulares trocados por nomes oriundos da matriz. Meses 

depois, Marques foi substituído por Celso Coli, também proveniente da matriz.  

 A exemplo da saída de Boni, no caso da Globo Nordeste, as mudanças significaram 

também uma espécie de “reintegração de posse” da emissora, por parte dos Marinho. A 

justificativa para as alterações foi o projeto Nordeste Integrado, que sinaliza a possibilidade de 

regionalização da TV aberta. Tratava-se de fazer da Globo Nordeste, em alguns horários, cabeça-

de-rede para as afiliadas globais do Nordeste. 

 Caso prevalecesse a regionalização, o produto cultural regional precisaria ser 

retrabalhado, despido de sua originalidade, apto ao dialogo com o loco-globalização, ou seja, 

pronto para ser “jogado” na rede, sendo compreendido por todos os públicos, comercializado no 
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mercado globalizado. Antes, o nível de retrabalho era bem menor, já que o produto cultural, no 

caso da Globo Nordeste, era comercializado apenas em nível local.  

 Nos moldes propostos de regionalização, o diálogo com o loco-globalização não pode ser 

a partir do mito da pernambucanidade, embora, em nome dele, se faça tal diálogo. O novo 

cenário não pretende fortalecer a TV regional, mas, sim, a própria matriz, o que é óbvio, porém, 

nesse caso, a percepção da diferença é tênue. Na execução dessa tarefa, não há espaços para 

apaixonados por televisão local/regional, mas para executivos que entendam o papel da 

regionalização para a corporação na qual trabalham dentro do contexto econômico mundial.  

 A nova direção da Globo Nordeste, formalmente, não porta mais a condição de “rainha 

Inglaterra”. Agora, a emissora, de posse do seu orçamento elaborado pela matriz, toma suas 

decisões de investimento, de acordo com as necessidades que lhe convêm, bem como os 

departamentos passam a responder não apenas às centrais congêneres na matriz, mas também à 

direção regional. Mais uma razão para que a intelectualidade orgânica seja composta por cabeças 

afinadas com a matriz. 

 A exemplo da regionalização, que foi e voltou várias vezes, o Nordeste Integrado também 

não foi instalado em sua plenitude ou ainda está sendo ou, ainda, sofreu um recuo. Alguns 

produtos são vendidos em nível regional; em geral, eventos, como a Paixão de Cristo. Algumas 

séries especiais temáticas de reportagens, produzidas pelas afiliadas da região, circulam nos 

telejornais das emissoras, criando uma rotina de exibição. É muito pouco, porém, diante do que 

se pretendia. A programação, por exemplo, com algumas exceções, continua sendo emitida 

apenas para a área de cobertura da emissora. O programa Nordeste Viver e Preservar, criado para 

ser exibido também pelas outras emissoras do Nordeste, continua sendo veiculado apenas pela 

própria Globo Nordeste.  

 Ainda assim, uma série de mudanças ocorreram dentro da Globo Nordeste. Os 

equipamentos agora não mais provêm da matriz, mas, comprados pela própria emissora, na 

administração de seu orçamento, são modernos. A emissora passou por um realinhamento 

operacional e orçamentário de forma a ser colocada nos mesmos parâmetros administrativos da 

matriz. As instalações melhoraram, entre outras coisas. Ações da gestão anterior foram suspensas 

como, por exemplo, a produção de teledramaturgia. 

 Em 2007, a Globo Nordeste completou 35 anos. As comemorações foram repletas de 

visitações ao mito da pernambucanidade, a começar pelo slogan: Pernambuco no coração. Todas 
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essas visitações foram banhadas pela modernidade, a partir de competentes retrabalhos do 

designer Hans Donner, que envolviam índices pernambucanos, como a bandeira do estado. 

 O desenvolvimento da TV a cabo não foi a contento, razão pela qual os recuos da Globo, 

quanto à regionalização, podem ter ocorrido. Ao que parece, os movimentos de regionalização da 

Globo continuam inconclusos. Em 2007, estreou o Projeto Quadrante, que levará ao ar 

microsséries contando histórias dos estados brasileiros, com atores locais. 

 No mercado de TV pernambucano, em 2007, a maior novidade fica por conta da TV 

Jornal. A emissora mantém, em Caruaru, uma filial com programação local. Um dos seus 

programas é visto em João Pessoa, pela afiliada do SBT. A TV Jornal retomou a teledramaturgia 

pernambucana em 2006 com o especial Tocaia para Jacó, que foi exibido para todo o Nordeste e, 

em 2007, essa TV levará ao ar uma microssérie. 

 Quanto ao poder da Rede Globo, em tempos de governo Lula, continua incólume. No 

processo de escolha do padrão de TV digital que o Brasil adotará, o lobby da Globo, liderando os 

demais radiodifusores, funcionou de forma a manter o oligopólio. A opção pelo padrão japonês, 

em junho de 2006, entre outros movimentos adotados pelo governo brasileiro, garante toda a 

largura de espectro aos atuais operadores – que, com a digitalização, terá aumentada a sua 

capacidade de transmissão. Ou seja,  embora com um número bem maior de canais, a 

digitalização não trará uma nova fase para a televisão brasileira, mas sim a exacerbação da Fase 

da Multiplicidade da Oferta. 

 Com a digitalização, não se sabe se a Globo manterá a estratégia – com idas e vindas – da 

regionalização. Mas, pelo depoimento do diretor regional da TV Globo Nordeste, Celso Coli, seja 

qual for a estratégia, no caso da emissora que ele dirige, ela passará pelo identidade local: “O 

futuro é meio incerto... (...). ...o telespectador terá muito mais opções. (...). Se o telespectador ver 

o que quer, acompanha a briga de uma TV pelos interesses da cidade e dos seus artistas, se ele 

percebe que essa mesma TV educa o público e comunga de seus valores morais e sociais, 

guardará fidelidade a ela...” (SANTANA, 2007, p. 392). 
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