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Apresentação

Uma característica fundamental das em
presas de comunicação em geral, e das emissoras de TV em par-
ticular, i a dificuldade da gestão ad~inistrativa torn~r end~
gena a definição'daestrat€gia de produto/mercado, em função
da especificidade da atividade artfstica.

Neste contexto, a administração, con-
centra-se em atividades complementares '-- folha de pagamentos,
O&M, CPD, ... --..;,com pouca parti cipação no processo artfsti-
co, que indiretamente iri condicionar toda a estrat~~ia empr~
sarial, com implicações econômicas, financeiras, mercadológi-
cas ... ,'al~m das de produção.

Um dos principais motivos deste fato
~ a dificuldade de encontrar administradores, com formação s~
ticientemente ampla, capazes de integrar matricialmente essas
atividades aparentemente dfspares, especialmente sob uma vi-
são estrat~gica.

As próprias empresas -- especialmente
editoras -. que passaram a adotar o sistema de "profit-centers"
baseado em gerentes de produto não conseguiram implantar efe-
tivamente essa e st ru tur e ;' 1 imi t a nd o+s e ao aspecto formal, ex~
tamente pelo embasamento insuficiente desses administradores,
para analisar com profundidade -- vale dizer t amb êrn sensibili
dade -- adequada aproblemãtica "ar t f s t t c a ",

Em função do exposto, para que o pre-
sente trabalho alcançasse seu objetivo -- estudo da relação
entre os padrões de crescimento (estrat~gia) e a maneira de
organizar (estrutura) adotadas pelas emissoras de TV brasilej.
ras, no contexto da dinâmica econõmica que caracterizou o pe-
rfodo 1950-1982 --, fez-se necessário um esforço prévio de d~
cumentação dessa problemática' "artfstica", ordenando e expli-
citando suas implicações para aquelas variáveis -- estratégia,
estrutura e ambiente.de mercado .

. --- .-------_.~-~~.-.....-.--•.• '!?''t_. f 1!4~'" - -~...-
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Não fazer isso, pirtindo direto para
a anãlise da relação estrat€gia.~ estrutura, € correr o ris-
co de chegar-se a conclusões amplas, gen€ricas, adjetivas ... ,
insufi'cientes para tornar s ub s t a n t iv a a discussão e ·supera-

.ção d_ dicotomia "administração x arte".

Daf~ o capitula· final deste trabalho
Sumário e Conclusões -- ter sido organizado no formato de

um artigo auto-publicável, no sentido de bastar-se a si mes-
mo, em termos dos objetivos especfficos propostos.

As demais partes, especialmente os
c ap f t u lo s referentes às "Bases Teóricas do Estudo" e· "Análi-
se das D€cadas de 50, 60 e 70", que dão a este trabalho uma
extensão acima da m~dia, situam-se no ·contexto do esforço de
documentação citado, por sinal inexistente em relação ã tel~
visão o r a s í le i r-a; como meio de possibilitar a integração dos
aspectos a rt f st i c os ede "business", que caracterizam essas
empresas.

Na maioria dos casos, discute-se es-
.trat~gia desse tipo de empresa abstratamente, sem que fique

claro os condicionamentos impostos pela especificidade da
estr~tura, derivando daf a importãncia e relevan~ia do tema
deste trabalho.

-A matriz teórica usada neste estudo
sofre uma profunda influ~ncia do fato de seu autor ter sido
aluno regular do Curso de Graduação de Administração de Em-
presas (CGAE) da EAESP/FGV.

Surgida em 1954, a partir de uma mis
são americana composta de professores -- marketing, finanças,
produção e administração geral -- da Graduate School of
Business Administration do. Michigan State University, chefi!
da pelo Pr-o f . Karl A. Boedecker, onde se enfatizava o c a r â t e r
generalista na formação do administrador, pela ampla incorp~
ração das ci~ncias sociais, se bem que na ótica da escola fun
cionalista caracterfstica dos EUA, a EAESP/FGV teve uma evo

___ ~ -..-.-~ .•~- oor_.~--«>'---'"'""""'"7'.-.,~ "'9*'- - 1 . I"'~"'''
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lução histórica absolutamente sui generis, cujo impacto maior
se deu ao nível do seu curso de g~aduação.

Incorporando desde o seu início profe~
sares brasileiros para a ãrea de ciências sociais, com sólida
formação em economia política, trabalhando lado a lado com os
professores americanos das ireas específicas de administração,
bem comoassisterrtes brasileiros ~ posteriormente seus subst!
tutos, desenvolveu-se uma abordagem para cursoS de administr~
ção que parece única no mundo, que L. C. Bresser Pereira vai
destacar em artigo da. Revista Senhor intitulado"A Formação.
Contraditória das Classes Dominantes (Brasileiras)",

Essa abordagem, que enfatiza a -rdla-
çao dialética, entre a praxis - uso das técnicas - e capta-
ça o da dinâmi ca intrínseca de causação do real, onde os . alunos
do CGAE foram as principais "cobaias", parece ter profundas
implicações estratégicas.

A grande aceitação e sucesso alcança-
do pelos alunos do CGAE no mercado de tfabalho, especialmente

. em empresas administrativamente sofisticadas, num contexto de
profundas transformações econEmicas, sociais, políticas, tec-
nológicas ... , parece estar associ~da a uma capacidade de ação
m~is efetiva em termos estratégico~,. consequência deste tipo
de·fbrmação, a despeito do baixo nivelde consciência (perce~
ção) dessa relação, por parte das pessoas envolvidas.

A propósito, essa hipótese precisa ser
urgentemente testada através de es~udos acadêmicos, p6is sua
validação abriria condições para o surgimento de um movimento

.renovador em termos de concepção administrativa, capaz de re-
presentar uma alternativa às empresas internacionais de con-
sultoria, em estudos estratégicos que incorporem a especifici
dade da dinâmica das economias periféricas (latino-americanas).

Neste contexto, a matriz teórica des-
te trabalho, mais em termos de percepção subjetiva dessa dinâ
mica ·do que de arcabouç~s teóricos jã consolidados, é fruto
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de linhas de influência, muitas vezes opostas e divergentes a
priori, mas quando c omp a t í 1 i zadas a posterior,is, extremamente
ricas e fecundas, onde se encontram, pela ordem de entrada em
cena, os ·Egbe.rtos, 01 gãri as, Dragos, Durands " "Paxãs", Cardo-
sos, Isidoros, Demanges,José Paulos, Sidos, "Manecos", Gentis,
Carvalhos Pinto, Alains~ Matheus, Alcantaras, Martins,Moisés,
Mattos.,Ranul fos, Vasconcellos, Jesus ~ Veras, Di as, Puggi nas ,

I .

Gouveias, Vanias, Malferraris",Cobras, Tragtenbergs, Polias,
Rattners, Bressers, Ferreiras, Suplicys, Bussabs, Figueiredos,
Geralds, Parentes, Esdras, Gelmans, Mazzucas, Carmonas,
Nakanos, Miakes, Mottas, Felipes,Homeros, Alkimars, Hamiltons,
Betiols, se rt e ro s , Buarques, Goldschmidt..s,Moreiras ...

Diretamente relacionado ao esquema co,!!.:-
ceitual adotado situam-se, jã a nivel de disciplinas cu~sadas
no mestrado, algumas influências marcantes: Y. Nakano, em ~er
mos da concepção de empr~sa ~omo um locus de acumulação ~e ca
pital (Economia de Empresa); G. D. Reiss, através de ~ma vi-
são da estratégia empresarial como um processo endõgeno e
não voluntarista (Diretrizes Administrativas); O. Figueiredo
enfocando o marketing a partir da estrutura de mercado e p~
drões competitivos (Organização Industrial): J. A. Martins e
L. C. Bresser Pereira enfatizando a dinâmica intrínseca da
economia capitalista em geral e brasileira em particular, es-
pecialmente em relação ao fenômeno dos ciclos (Desenvolvimen-
to Econômico, Economia Brasileira e Seminãrio Avançado sobre
Ciclo Econômico); e em "last but not least ", P. L. Hamburger)
deixan~o claro os impactos metodolõgico~/epistemolõgicos so-
bre os constructos mercadolõgicos estabelecidos (Teoria Merc~
dolõgica Superior e Seminãrio Avançado .de Projeto de Monogra-
fi a ) •

A partir da leitura da proposta, ras-
cu n h os, o r1 g 1 na is ~.. , em tem p o ex t rem am e n te e xí9 uo, bem como
de discussões relacionadas ao seu conteGdo, esse trabalho be-
neficiou-se da fecunda orientação do Prof. O. Figueiredo, bem,
como de valiosas sugestões dos Profs. P. L. Hamburger, E. B.
Costa, E. A. Buarque de Almeida, L. C. Bresser Pereira, dos
meus colegas de mestrado Arthur Barrionuevo Filho; José Nival

-
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do G. Cordeiro, Luiz Albe rt o Hanns; do amigo jornalista José
Luiz Proença; e de Tania Maria, esposa, companheira, leitora,
debatedora, crítica revisora, ...

Tratando-se de um estudo sobre a tele
viião bras~leira é preciso deixar registrad~ a: contribuição
que a minha atuação profissional em diferentes empresas do/s~
tor - Globo, Tupi, Record e SBT - trouxe para uma melhor
compreensão deste tema; bem como a gentileza de F. Silverman,
ã época - agosto/1979 - presidente da NBC americana, em ha-
ver atendido minha solicitação de enviar uma c5pia da sua te-
se de mestrado: "An Analysis of ABC Television Network
Programming fro~ February 1963 to October 1959" (The Ohio
State University, 1959, 400 págs.).

o t r ab aI ho de datilografia geral, ex-
celente pelo pequeno tempo disponível, coube ã Irma Lourenço
Gondim; o das fichas bibliográficas ã Thais K. Shinnish; ~' 'a
Antonio Yamaguchi,a confecção de figuras ~ gráficos.

A todos muito obrigado!

" -- -, ..,--~--..-
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CAPITULO I

IMPORT~NCIA, OBJETIVOS E METODOLOGIA DO ESTUDO

\' "Não foi exatamente a tele-
v i são, mas o. c a p ital i smo que
transformou o mundo em uma
aldeia global".

Sergio Caparelli

1. Importância do Estudo

A industrialização brasileira, como
das economias latino-americanas. em geral, realizada sob a 5ti
ca da substituição de importações, não teve seu centro -dinâ-
mico baseado no setor de bens de oroducão. como ocorrera com
os paises capitalistas centrais. mas sim nos setores de bens
de consumo: sucessivamente, não durãveis (leves) e durãveis
(luxo)(l).

A redefinicão da divisão internacional
do trabalho, iniciada com a crise de 29 e acelerada apos a
recuperação europeia do p5s-guerra, caracterizou-se por uma
mudança da estrategia de atuação do capital internacional em
relação as chamadas economias dependentes ou perifericas: a
industrialização as elevou da condição de produtoras de mate-
rias-primas e importadoras de manufaturas de cons~mo", para
a nova condição de "produto·ras de manufaturas de consumo e
importadoras de bens de produção"(2).
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A dependência via comercio internacio
nal, caracterlstica da" relação com o exterior no antigo sist!
ma, e substitulda por ampla dependência tecnológica de proce~
so - uso de t ê cn i c e s de produção capital-intensivas- e pri.!:!.
cipalmente de produto reprodução de um perfil de demanda
de bens de luxo tlpica dos palses desenvolvidos, atraves do
condicionamento psicológico (efeito demonstração). (3)

A televisão nesse processo ê ao mesmo
tempo causa e consequência: consequência porque o inlcio des-
se processo de modernização econômica e anterior ao advento
da televisão e ca~sa porque a sua estruturação nos
atuais converteu-a numa ponta de lança do mesmo.

termos

A importância de estudos sobre a tel~
visão brasileira, sob a ótica econômica/administrativa, infe-
re-se diretamente .das próprias caracterlsticas di industriali
zaçao do pals.

Tradicionalmente, a televisão tem si-
do objeto de estudos acadêmicos nas "ãreas de comunicação, so-
ciologia e psicologia, discutindo temas como caracterlsticas
do sistema de teleradiodifusio brasileira, programação, rela~
ç ã opu b 1 i co :~ p ro g rama ... (4 ) . Nos li1 ti mos anos, i n te n s ifi -
cou-se o aparecimento de trabalhos sob o enfoque da economia
polltica: influência da TV no processo de integração de cida-
des do interior na sociedade "de consumo, participação estran-
geira na televisão brasileira, papel da publicidade no capit~
lismo monopolista retardatãrio, relação entre TV e capitalis-

B . 1 ( 5 )mo no raSl .•. .
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Uma evolução natural dessas linhas
de investigação ~ a focalização sob o prisma da organização
industrial~do papel desempenhado pela TV na evolução da estr~
tura industrial brasileira, a pa~tir da an~lise da dinimica de
crescimento de firmas e indGstrias e dos padrões de competição
nos diversos mercados.

Para que tais ani1ises tornem-se fe-
cundas, faz-se necess~rio um estudo pr~vio da própria organi-
zação da indGstria de TV no Brasil:. din~mica de crescimento
das e m is so ra s isol a das e dos e to r corno um to do ~ p a d rõ e s de c om
petição, estrutura atual, concentração.

o estudo da organização industrial do
setor de TV parece ter condições de colocar Questões de qran
de interesse para o estudo da administração mercado1õqica em
particular, e da administração de empresas em qera1:

• Quais foram as estrat~qias de crescimento e co~
petitivas adotadas pelas emissoras de TV no Bra
si1? Qual a sua relação com a estrutura de con-
centração atual do setor? Que perspectivas exis
tem para mudanças futuras nesta estrutura?

. Quais as caracteristicas das formas assumidas p~
la relação entre estrategia empresarial e estru
tura organizacional neste setor? Qual a influên
cia do elemento artistico na especificidade de!
sas formas? De modo especial, como se organiza
o processo de pesquisa e desenvolvimento que g~
ra novos programas?
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• Que relações a dinâmica de crescimento deste se
tor guarda com a industrialização brasileira
em geral e das industrias anunciantes em parti-
cular? Que condicionamentos a estrutura deste
setor coloca para as estrateaias adotadas pelas
empresas anunciantes?(6)

o presente est~do. de carãter explor~
tório, propoe-se analisar essas questões, sob a ótica da rela
ção entre estrategia e estr~tura, que ,tem sido objeto de in6-
meras pesquisas 'na ãrea de administração, a partir do traba -
lho pioneiro de Chandler(7).

Cumpre destacar, no entanto, que em
termos conceituais a anãlise da relação entre estratégia e es
trutura não estarã sendo realizada sob o prisma da administra
ção geral - planejamento empresarial - como e usual, mas sim
da administração mercadológica. Consequência direta desse po-
sicionamento serã uma ênfase maior na dinâmica de transforma-
ção a nlvel de mercado, e o seu impacto sobre as estruturas,
deixando-se relativamente em segundo plano a discussão das
caracterlsticas desta estrutura em si, especialmente as de ca
rãter estãtico. A propósito, o próprio Chandler termina seu
clãssico trabalho, chamando a ~tenção para a necessidade de
maior consideração dos aspectos mercadológicos no estudo da
relação entre estratégia e estrutura(8).

Uma segunda caracteristica conceitual
deste estudo, como sera discutido no capitulo ref~rente is bases
teóricas, é a adoção de uma perspectiva alternativa na anãli-
se dos fenômenos ditos mercadológicos.
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o trabalho de Piero Sraffa, "Produção
de Mercadorias por Meio"de Mercadorias", editado em 1960, ao
propor solução para questão(9) deixada em aberto hã 150 anos
por Ricardo, provocou um inter~sse r~no~~do pela chamada eco-

, 1- ,(10) h' f' d 'nomla c aSSlca ,que aVla lca o esqueclda e submersa des
de o advento do metodo marginal -- escola neo-clãssica --, no
final do seculo passado.

Ao contrãrio da escola neo-clãssica ,
baseada numa visão estãtica do capitalismo -- teorias micro-
-econ6mi~as da firma, do consumidor, da concorrencia perfeita
e imperfeita --, a abordagem clãssica enfatiza o aspecto din~
mico, onde a empresa e concebida como um locus de acumulação
de capital.

Nessa interpretação, a pr5pria 15~ica
do processo de acumulação provoca uma tendencia continua para
a centralização e concentração de capitais, que irã traduzir-
-se ao longo da hist5ria em diferentes filosofias administra-
tivas: pr6dução, finanças, vendas~ marketing ...

Na medida em que o pensamento em ad-
ministração/marketing possa ser entendido como um desdobramen
to, a maior nivel de especificidade e detalhe, do pensamento
e co niimi c o ;» abandono dos pressupostos da economia neo-clãssica,
exige uma completa reformulação da própria concepção de empr~
sa (firma)(ll), com profundos reflexos no que tradicionalmen-

d ke t í d ' i s t - (12)te enten e-se por mar etlng e a mlnlS raçao .

2. Objetivos dà Estudo

Em sintese, o presente estudo procur!
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ri captar a din~mica do processo de acumulaçãd de capital na
industria de televisão comercial no Brasil, e a sua tradução
em termos de estrutura de mercado/padrões competitivos, sob
a ótica do impacto provocado pelas mutãveis condições de mer-
cado nas formas especificas assumidas pela relação entre es-
trategia empresarial e estrutura organizacional.

Em termos especificos, situam-se os
seguintes objetivos:

i) anãl~se da evolução da industria de TV comer -
cial no Brasil, a partir da din~mica de cre~ci
mento das firmas, padrões de competição e es-
trutura do mercado;

ii) estudo das relações ent~e estrategia empresa-
rial e estrutura organlzacional adotadas, como
resposta às mutãveis situações de mercado, com
ênfase especial na anãlise da influência do
elemento artistico na especificidade dessas for
mas, principalmente na organização da ativida-
de de pesquisa e desenvolvimento que gera no-
vos programas;

iii} anãlise das relações entre a dinâmica de acum~
lação do setor de TV, com o processo de indus-
trialização brasileira em geral, e nas empresas
anunciantes em particular, em termos das estr~
tegias de crescimento e padrões competitivos
ai adotados.
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3. Metodologia do. Estudo

Entendid~, em termos gerais, estrate-
gia como sendo a definição do conjunto de produto/mercado(13)
almejado pela empresa em cada momento, a identificação da pr~
gramaçao de cada emissora e os respectivos lndices de audiên-
cia. surgem como elementos metodo16gicos chaves para a ani1i-
se que se intenta.

Daí, a primeira preocupaçao deste es-
tudo foi a de resgatar os mapas de programação - todos os h~
r â r í o s , de segunda-feira a domingo -, das emissoras das cida
des. Rio de Janeiro e são Paulo, no perlodo 1950 a 1982(14).

Escolheu-se para cada emissora em ca-
da cidade, uma semana para caracterizar cada ano, compreendi-
da entre a ultima semana de junho ou primeira de julho. em
função da coincidência com o perlodo de realização das pesquj_
sas de campo dos Estudos Marplan, usados como lndices de au-
diência(15).

A recuperação desses mapas de progra-
maçao foi possível a t ra v às da consuita aos arquivos de 0. jor-
na is - D ii r io d e são Pau 10/ D iã r io d a No.ite (S P : 1 9 5O /l 9 5 5 ) ,
O Jornal (RJ: 1950/l955), Diãrio da Noite (RJ: 1950/l955). F~
lha da Manhã/Folha de são Paulo (SP: 1970/1983) - e princi-
palfT1ente atraves das revistas especializadas: "7 dias na TV ••
(Spi 1952/19661, "são Paulo na TV" (SP: 1959/1967), "TV Pro-
grama" (RJ: 1954/1958), "Intervalo" (SP/RJ: 1963/1972) e "Ami
ga" (RJ/SP: 1970/1982).
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As bibliotecas e departamentos de
pesquisa de entidades especializadas consultadas -- Escola de
Comunicações e Artes/USP, IDART, Museu de Imagem e do Som (SP),
Museu Lasar Segal1 (SP), Centro Cu1tura1/IDART (SP), Fundação
Padre Anchieta/Ridio ~ Televisão Cultura (SP), Editora Abril,
(SP), O Estado de são Paulo (SP), Folha de são Paulo (SP) e
O Globo (RJ) -- possuiam hemerotecas com recortes de j o.!:.

nais e revistas classificados a nlve1 de cada emissorá.

Com esses dados e os respectivos ma-
pas de programaçao, referentes a uma semana por ano de toda a
história da emissora, foi possivel montar uma primeira aprox~
mação de estudo de caso(16). Dentro dessa sistemitica foram
estudadas as seguintes'emissoras:

São Paulo

- TV Tupi (Cana" 3/4) - 1950/1980 - 31 mapas de programaçao '

- TV Paulista/Globo (Canal 5} - 1952/1982 - 31 mapas de programaçao

- TV Record (Canal 7) - 1954/1982 - 29 mapas de programaçao

- TV Excelsior (Canal 9 ) - 1960/1970 - 11 mapas de programaçao
(Canal 2 ) 1961/1982 - 12 mapas de -- TV Cultura - programaçao

- TV Bandeirantes (Canal 13) - 1967/1982 - 16 mapas de programaçao

- TV Gazeta (Canal 11) - 1970/1982 - 13 mapas de programaçao

- TV S (Canal 4) - 1981/1982 - 02 mapas de programaçao

TOTAL 145 mapas de progr-amaçao
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Rio de Janeiro

TV Tupi (Canal 6 ) 1951/1980 - 30 mapas de programaçao

TV Rio (Canal 1 3 ) 1957/1976 - 20 mapas de programaçao

TV Continental (Canal 9 ) 1960/1969 10 mapas de programaçao

TV Excelsior (Canal 2) 1964/1969 - 06 mapas de programaçao

TV Globo (Canal 4) 1965/1982 - 17 mapas de programaçao

TV Educativa (Canal 2) 1977/1982 - 05 mapas de programaçao

TV S (Canal 11) 1976/1982 - 06 mapas de programaçao

TV Bandeirantes (Canal 7) 1978/1982 - 04 mapas de programaçao

TV Record (Canal 9 ) 1982 - 01 mapas de programaçao
t.

Total 99 mapas de programaçao

Total Geral (SP + RJ) 244 mapas de programaçao

A despeito da televisão iniciar-se no
Brasil em 1950~ a primeira pesquisa de Audi~ncia realizada p!
lo IBOPE data de 1954(17), os Estudos Marplan de Televisão
iniciam-se em 1959, enquanto o Audi-TV surge em 1970.

No caso do presente estudo, dado o seu
cariter explorat5rio, procurou-se trabalhar com um Tndice m~-
dio de audi~ncia que fornecesse uma vi'são geral da eficicia
da estrategia de programação da emissora a cada ano, usando-se
para isso dados do Estudo Marplan(18). Essa visão geral era
complementada com dados de diferent.es anos dos 10 programas de
maior audi~ncia, fornecidos pelo IBOPE.

A partir da ani1ise dos mapas de pro-
gramaçãoJfoi possivel ter uma primeira visão da evolução das
estrategias adotadas por cada emissora, e a sua eficicia medi
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da pelos indices de audiência.

Utilizando essa evolução como ·eixo
central da anãlise, passou-se a enriquecer a história de cada
emissora, atrav~s de interpretação sistemãtica do material dis
ponivel nas hemerotecas citadas, outras fontes de informação
e complementadas Por, entrevistas pessoais com algumas fontes-
chaves: executi~os das emissoras, agên~ias, anunciantes ...

Graças ao recurso da utilização do
eixo programacão/audiência, foi possive1 reinterpretar sob a
ótica da estrat~gia empresarial/estrutura organizacional: to-
do um rico manancial de informações secundãrias disponiveis
sem que a anã1ise se tornasse dispersa.

Dada a importância dessas fontes para
o presente estudo, faz-se necessãiio ana1isã-1as em maior de-
ta1he(19):

. O Departamento de Informação Artistica (IDART)i da
Secretaria Municipal de Cultura de são Paulo, atra
v~s da sua area de comunicação de massa, vem reali-
zando hã alguns anos extensas pesquisas sobre rãdio
e televisão, sob a ótica de comunicação, destacan -
do-se: 110 Teleteatro. Paulista nas D~cadas de 50 e
6011, publicada em 1981; liA História da Telenove1all,
liA Radionove1all, liA Imprensa Especializadall (em rã-
dio/RV), liA audiência da Tele'no.velall

, mimeos nao p~
blicados. Existe ainda um arquivo, com cerca de 50
tapes de depoimentos de produtores, diretores e ar-
tistas sob a história da TV.
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. A Râd io e Televisão Cultura da Fundação Padre Ançb.ie...:

ta produziu diversos programas relacionados com
esse tema: "Histõria da Te1enove1a" (25 programas,
1978/1979), "TV No ve l a " (4 programas, 1980), TV Ano
30" (18 programas, 1980), "Aventuras do Teatro Pau-
lista" ( cerca de 20 programas, 1981) .

• O Museu de Imagem e do Som em comemoraçao aos 30
anos de TV, realizou extensa programação incluindo:
a exposição "A .Telenove1a 1951/1978. Entre ilusão e
a Rea1idade", organizada pelo IDART; "111 Simpósio
de Rãdio e TV", organizaáo pela Escola de Comunica-
çoes e Artes da USP, programa "TV ANO 30", disponi-
veis em 4 tapes, "Antologia da Propaganda, mesas
redondas, palestras e simpósios, alem de dispor de
amplo arquivo de fotos e tapes-depoimentos sobre a
história da TV.

Revistas especializadas como."Mercado Global",
"Bri efi ng ", 11 Propaganda ", liMarketi ng ", liMeio e Men-
sagem", "Exame"1 "Administração e Serviços/Gazeta
Mercantil", representam uma rica fonte sobre anun-
ciantes em particular e mercado publicitãrio em ge-
ra 1 .

. Os estudos e teses acadêmicas anteriormente citadas,
analisando a TV 'sob a ótica da comunicação, socilo-
gia, psicologia e economia po1itica, alem de livros
e s p e c Tf i c o s - "Gente de Sucesso - A Vida de Walter
C 1 a r-k - O e p o ime n to", 11 Me m õ r i a da Te 1 e no v e 1 a B r a s i-
le i r a ".
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•. IIA vida espetacular de Silvio Sa n t o s :", IISodalicio"com

Assis Chateaubriandll, "Ana i s do 11 Simpósio da RTV-

_ A Proqramacão de Rãdi O e TV no Brasi 1 - como e e

c o mo P o d e r i a s e r 11, 11Ca d e r nos I n t e r c o m : Te 1e v i são , Po

der' e Cl asses Traba 1hadoras 11," "Tup i : a Greve da Fo-

me "; IIVídeo - os Trinta anos da Televisãoll, 110 üp í o

do Po vo ", "comun t ce ção Dominada: os EUA e os Meios de

Comunicação da America Latinall .

. As Bibliotecas, Departamentos de Pesquisa, Hemerote-

cas das entidades anteriormente citadas, especialme~

te os verculos de comuni~ação, bem como os arquivos

'dos institutos de Pesquisa - IBOPE, Marplan. Audi-

-TV, Nielsen, IPSA, Leda, Sercin ..• -, anunciantes
,

;.'

e emissoras de TV~ permitindo uma anãlise da evolu-

ção e qualificacão da audiência das emissoras.

A metodoloqia utilizada no tratamento

desses dados foi. voltada para captar os aspectos referentes

a estrateqia empresarial e a estrutura orqanizacional subja-

centes aos depoimentos e textos di s p o n Iv e t s) como pode. ser

exemplificado pelos trtulos dos seguintes artigos de jornais

e revista(20): liA Nova Imagem da Globoll, "Tup í contra a dita-

dura de I p a n e ma " , "Uma vol ta 'às ori gens: a TV Tupi parte para

aBri ga ", "Não i mportam as a rmas na qu e rr a surda pe 1a audi ên-

cia", "TVs firmam protocolo contra "show" de baixo nrvel"

"Fórmula dos Grandes Investimentos", "O que serã da TV. sem

violência", "Começou a guerra do IBOPE", "Tupi: a experiência

em errar e tanta, que a certeza em acertar aumenta", "0 jogo

da concessão", "Televisão: ano 25/10 anos de cpnquistas de co

. "mercialização, "Brasil produz 80% de sua programação de.TV ...
1I
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Cumpre destacar, como afirmou-se ante
riormente, que dado o cariter explorat5rio do presente traba-
lho, cujo objetivo "ao e o de analisar a hist6ria ou a progr!
mação da TV em si, mas sim a relação entre estrategia e estr~
tura no processo de acumulação de capital dessa ind~stria, a
grande quantidade de dados disponíveis nas fontes citadas foi
processada e resumida,ã luz da sua contribuição para maior
entendimento do objetivo deste estudo. Vale dizer que so nes
ses casos elas serão citadas no corpo deste texto; isto e,
enquanto ilustração para a anilise de hip6teses que se prete~
de aceitar/rejeitar, a ser estabelecido no pr6ximo capítulo.

Ap6s a anãlise detalhada dos dados di~
poniveis das fontes secundirias citadas, ã luz do procedimen-
to descrito, realizou-se algumas entrevistas espec1ficas com
o obietivo de colher outros dados estabelecidos ~ priori. co-
mo necessãrios ãs conclusões do estudo.

4. Formato do Estudo

Este trabalho compoe-se dos seguintes
pontos:

• Importância, Objetivos e Metodologia do Estudo
· Bases Te6ricas do Estudo: "Es t r a t é ç i a Empresarial e

Estrutura Organizacional sob a 6tica Mercado16gicall
•

(

TV Brasileira Decada de 50

TV Brasileira Decada de 60
....

TV Brasileira De c.ada de 70
..

Sumãri.o e C o n c 1 u sõ e s .

• B ib 1 io g r.~f.ia.
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No Capítulo referente às Bases Teóri-
cas do Estudo, sera estabelecida uma anãlise teórica da dinãmi
ca do processo de acumulação -- concentração e centralização

dos capitais, traduzido em termos de crescimento das fir-
mas e setores, estrutura de mercado, padrões de competição, e
seu impacto sobre a relação entre estratégia empresarial e e~
trutura organizacional. A partir dessa anã1ise,serã estabele-
cido um esquema conceitual bãsico, de onde serão extraídos os
pressupostos (hipõteses) a serem analisados neste trabalho.

A peri odi zação adotada para an â l ise da
evolução da TV, em termos das d~cadas 50, 60 e 70, deve-se a
tr€s grandes acontecimentos que teriam forte impacto na hist§
ria do setor: 1950, seu início; 1960~ introdução do video-tape:
1970, surgimentri das. redes/ programação nacional (Network).

Esses capítulos iniciarão com uma ana
lise da situação de mercado de cada período, visando aná1isar
a relação da TV com o seu macro-ambiente econômico, social,
político e tecnolõgico;em seguida,discutir-se-ão as estrat~
gias adotadas pelas diversas emissoras e a sua tradução em es
trutura de mercado -- dados de audiência/faturamento --; se-
gue-se uma análise das estruturas organizacionais adotadas~fi
nalizando-se cada um desses capítulos com conclusões prelimi-
nares sobre a relação entre estratégia ~ estrutura, que,a de!
peito de serem específicas de cada década, serão inseridas no
capítulo final Sumário e Conclusões -- para não esvaziã-lo.

A análise dos resultados e conclusão
final, dentro do conceito de ser um artigo auto-pub1icável
iniciarão discutindo a evolução do ambiente externo ao longo
das três décadas e o processo de adaptação estratégica adota-
do pelas emissoras, situando aí as características especlfi-
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cas assumidas pela relação entre estrategia e estrutura, que
possibilitem testar os pressupostos que serão proximamente e!
tabelecidos, dand6-se destaque i influincia que o cariter "ar
t;stico" dessa atividade possa estar exercendo naquela rela-
ção. Ainda neste capítulo, incluir-se-ão as limitações para
as conclusões estabelecidas e sugestões de novos estudos.

5. ~imitações do Estudo

A grande limitação deste estudo pare-
ce ser a mesma apontada por Chandler(2l)no seu trabalho pio-
neiro: e muito mais ficil o acesso aos dados sobre estrate-
gia, por serem geralmente visíveis externamente, do que sobre
estrutura~ normalmente dados internos.

No presente estudo esse fato foi ate-
nuado por duas razoes: tratando-se de uma anilise sob a ótica
da administração mercadológica, e não da administração geral

diretrizes/planejamento administrativo --, os aspectos da
estrutura organizacional, quando tratados em si mesmos,tinham
um valor secundirio; de um outro lado, o fato do autor do es-
tudo ter atuado profissionalmente em algumas dessas empresas,
permitia-lhe um conhecimento das configura~ões gerais -- gra~
des linhas -- das mesmas, suficientes para as necessidades do
trabalho.

Uma segunda limitação refere-se ao tl.
po de lndice de aUdiincia(22) utilizado, consolidados por emi!
soras e abertos para programas mais assistidos, devido a impo!
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1 sib~lidade de no imbito do presente trabalho _ realizar-se uma
anã1ise de audiência ano a ano dos diversos programas/emisso-
ras. Aqui situa-se talvez uma boa oportunidade para pesquisas
futuras, em termos de conhecer-se em detalhes os impactos das
alterações das programações sobre os índices de audiência. Es
se assunto parece ter grande interesse, não tanto para os ob-
jetivos específicos deste trabalho, mas principalmente para
os estrategistas de programação em si, bem como os compradores
de mídia. Inclui-se evidentemente neste potencial estudo a
anãlise dos dados de audiênci-a a nível dos diferentes grupos
sociais -- sexo, nível de instrução, faixa etãria~ classe"sõ-
cio-econômica de modo a captar-se os padrões de com-
portamento do publico em relação a TV.

A disponibilidade de dados de fatura-
mento direto por parte das emissoras e claramente problemãti-
ca, podendo-se utilizar os dados das empresas controladoras
de faturamento -- LEOA e SERCIN --, como uma estimativa. Na
medida em que esses dados são obtidos a partir de tabelas de
preço real, sem levar em conta as condições específicas de
negociação de cada emissora, eles apresentam dados inflaciona
dos. Um outro problema e a existência desses dados, de formas
acessíveis a consulta, hã muito pouco tempo -- meados da deca
da de 70 -- em relação ao ambito do nosso estudo 30 anos

(23).

Sem deixar de utilizar esses dados

quando disponíveis, procuramos utilizar os índices de audi~n-
cia , como uma medida indireta de "share" potencial. Para isso,
fez-se necessãrio considerações que corrigissem os dados de
audiência bruta, em função da qualificação do publico atingi-
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do, bem como outras relativas a capacidade das equipes de
comercialização das diferentes emissoras traduzirem em fatu-
ramento real, o potencial estabelecido pelas audi~ncias alcan
çadas.

Outro aspecto, anteriormente citado,e
o vies que a utilização de dados de audi~ncia de per;odo coin
cidentes com as ferias escolares de meio de ano -- junho a j~
lho -- podem provocar a: n'[v e l de eud i ê nc t a . Na medida em que
a princípio esse problema afe.ta as diferentes emissoras, bem
como os dados referentes aos diversos anos serem consistentes
entre si, tem-se uma atenuação do problema~ que atenda às ne-
cessidades de um estudo explorat5rio, como o presente.

F ina 1me n te, a p ro p o s ta de c a p t a r - se 11 a
relação entre a dinâmica de acumulação do setor de TV, com o
processo de industrialização brasileira em geral, e das empr!
sas anunciantes em geral, em termos das estrategias de cresci
mento e padrões competitivos a; adotadosll(24), deve ser enten
dida como uma questão especulativa, que dentro de um estudo
exploratório possibilite levantar algumas hipóteses que estl.
mule pesquisas futuras, em condições de proporcionar o apro-
fundamento adequado ã mesma ..

Como foi dito anteriormente, a teoria
mercadológica estabelecida ·surgiu como um desdobramento da
economia neo-classica -- concepção atom;stica do capitalismo,
onde produtores e consumidores encontram-se no mercado para
realizar trocas que maximizem a utilidade (satisfação e lucro)
de cada um -, onde a firma e entendida como uma "unidade tec
nica de produçãoll e não como um agente de acumulação de ca
p i t a l .
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Esse traba1hoJao discutir a dinâmica
de crescimento das emissoras isoladas e da indGstria de TV
bem como as estratégias competitivas adotadas, usa um refere~
cia1 te5rico mais voltado para as concepç5es da economia cli~
sica(25), onde o~ fenômenos mercadológicos são interpretados
de maneira mais dinâmica do que é feito usualmente.

o referencial teórico que serâ formu-
lado no próximo capitulo, que servirá de esquema conceitual
básico, é uma tentativa preliminar de interpretar fenômenos
de mercado ã luz de uma concepção de firma como um agente de
acumulação, e enquanto tentativa preliminar, não possui a "ro
bustez" desejada para uma i~terpretação que transcenda o cara
ter exploratório deste estudo.
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-.-~-..•... ,..... •• .•• •. '--.. --- ~.- --'''''1IS'' ~ ,p ••••
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CAP1TULO 11

BASFS TEDRICAS DO ESTUDO : ESTRATrGIA EMPRESARIAL E ESTRUTURA
ORGANJZACIONAL SOB A DTICA MERCADOLDGICA

liA falta de inclusão ( ... )
do moto real da evolução
dos mercados -- o progres-
so tecnico e a acumulação
de c ap i tal -- e a pri nci-
pal falha da anãlise tra-
d í c í o na l ".

Jacob Frenkel

1 - INTRODUçAO

O presente estudo e uma anãlise da re
lação entre Estrategia Empresarial e Estrutura Organizacional,
sob a ótica mercadológica, não do ângulo da Teoria das Organi-
zações (Planejamento Empresarial), como e usual.

Alfred Chandler, ao final do seu clãs
sico trabalho, Strategy and Structure, afirmava:

liMaiores pesquisas s,obre o crescimento e admi
nistração das ind~strias 'e negócios america-
nos devem considerar a importRncia do mercado.
Que a expansão e administração de empresas
industriais, numa economia de mercado, deve
estar diretamente relacionada ã natureza das
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mudanças do mercado é bastante óbvio. No entan
to, muitos autores trabalhando com os . ,

p r i nC1-

pios de administração de empresas, muitas ve-
zes discutem liderança~ comunicação e estrutu-
ra, com apenas uma passagem de referência, so-
bre o mercado .. Por outro lado, economistas
advogados anti-trustes, e outros especialistas
sobre o comportamento do mercado conhecem pou-
co sobre o impacto do mercado sobre a adminis-
tração das empresas 11 (qri fos nossos) (1 ) .

A efetivação de uma anãlise com essa
6tica pressupoe, em primeiro lugar, o estabelecimento de um
constructo te6rico, objeto do presente t6pico -- Base Te6ricas
do Estudo --, que num certo sentido deve ser entendido como
uma tarefa em si mesmo.

Chandler ao perceber que em resposta
a mudanças na tecnologia, renda, população, ... , as empresas
adotam diferentes padrões de crescimento (estratégias) -- ex-
pansão de volume,dispersão geogrãfica, integração vertical e
d i ve rsi f i c a ç à o , --, seguida de alterações na maneira de orga-
nizarem-se (estrutura) -- posto administrativo, escrit6rio ceD
t ra l , estrutura funcional e estrutura mul tidivisional --, como
meio de enfrentar os novos proQlemas administrativos, formu -
la a seguinte hipótese:

liA estrutura organizacional segue a estratégia
de crescimento da firma, sendo os tipos mais
complexos de estrutura resultado da concatena-
ção de diversas estratégias bãsicasll(2).

. .j-, - .. ~--,.-•.. ---I
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No enfoque teórico adotado neste est~
do, essa crescente complexidade nas estrat~gias e estruturas
das empresas ~ fenômeno inserido no contexto do processo de
acumulação concentração e centralização -- de capitais,tr~
duzindo-se em diferentes dinâmicas de crescimento por parte
das firmas em particular, e dos setores industriais em geral,
bem como na constituição de estruturas de mercado, com padrões
com~etitivos especificos.

A evolução desse processo trouxe sig-
nificativas transformações ao modus operandi da economia caPi
talista(3) : surgimento da grande Empresa; liderança do Capi-
tal Finariceiro; profissionalização (impessoalidade) na gestão
das empresas; crescimento de uma nova classe m~dia; oligopoli
zação dos mercados; mudança nos padrões competitivos -- dife-
renciação de produto assumindo o lugar da concorrência por
preço -- ...

o moderno conceito de marketing, a
despeito de ser apresentado tradicionalmente a partir de uma
perspectiva externa - adoção de uma filosofia administrativa
vóltada para satisfazer as necessidades do consumidor(4)
~ um reflexo ao nivel do mercado, da alteração dos padrões co~
petitivos citados, consequência intr;nseca da dinâmica de acu
mulação capitalista.

Cumpre destacar que o conceito de
concorrência adotado neste trabalho não se define a nível de
mercado - numero e tamanho das empresas --, mas sim como
concorr~ncia entre capitais -- exigência de livre mobilidade
--o , como destaca Semmler:
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"comp e t i ç ào é um conceito' derivado da auto-ex
pansão do capital, Que na esfera da produção
exige um aumento continuo de produtividade
através da incorporação do progresso técnico;
na esfera da realização, crescente market-
-Share; e na esfera da repartição, equaliza-
ção da taxa de jurosll(5).

Aocontririo da tradição neo-clissicaJ

que atribui ao c~escimento do tamanho das empresas e consequeD
te oligopolização dos mercado uma diminuição do nivel de com-
petição no capitalismo atual, trabalhffi recentes, como e o ca-
so de Clifton, têm contestado essa conclusão:

lia exig~ncia de livre mobilidade de capital
na teoria da competição encontra s~a mais
fidedigna aproximação no mundo real na estru
tura .corporativa e na estratégia competitiva
das modernas corporações, ao invés da firma
otimistica da .t e o r i a ~eo-clissicall(6).

Certos economistas, como Oliver
Williamson(7), t~m destacado o papel da estrutura multi-divi-

,isional das grandes corporaçoes como um mercado de capital em
miniaturall, que possibilita a cont,nua transferência de fundos
em direção aos setores mais rent~vei~.

• I. ." ••.

Em sintese, a crescente complexidade
da estrutura organizacional das empresas é um substituto extre
mamente eficaz para as "f mper-f e i çê e s " do mercado, no processo
de alocação de recursos.
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Infere-se diretamente dessas coloca -
çoes a importância fun~amental, para uma anâlise atualizada
das relações ent~e "estrat~gia empresarial e estrutura organi
zacional", da inserção dessa discussão no contexto da d.inâmi-
ca de acumulação do capital mencionada anteriormente, especial
mente em termos dos padrões de competição adotados .

.A despeito da nossa cóncepção de com-
petição, enquanto mobilidade de capital ~ nâo refletir um pro-
blema de mercado em si, ~ ao n;vel do mercado, momento da rea
liiação (venda), que 6 processo de acumulação se consuma, dan
do ao mercad610go uma 5tica ;mpar, para captar a dinâmica

global do mesmo.

o conceito de marketing, situado no
contexto das diferentes orientações administrativas(8) - pro
dução, finanças, vendas, mercado, concorrência ... - adota -
das pelas firmas ao longo da evolução do capitalismo, ao enfa
tizar o papel crucial dos problemas de mercado, em função das
m ud a n ç a s nos p a d rõ e s co m p e t i t i vos - d i f e r e n c ia ç ã o d e p ro d u to
e esforço de vendas, no lugar da competição por preços de
rivada~ da pr5pria dinãmica da acumulação de capitais, ~ a
tradução mais efetiva da estrat~gia bâsica das empresas.

A teoria mercado15gica estabelecida
surgiu como um desdobramento da economia neo-clâssica, repre-
sentando um grande avanço em relação.ao irrealismo dos modelos
de concorrência perfeita, racionalidade do consumidor, maximi
zação da utilidade ...

A despeito desse inegâvel avanço, a

•••• ""-~V< " _ ~ .••"" .••.
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mercadologia nao se libertou dos pressupostos bãsicos da esco
la neo-clãssica, voltada para conceber o capitalismo nao em
termos de uma dinâmica inexorãvel de acumulação, mas como um
sistema de troca, baseada nas decisões de agentes voluntãrios,
tirando daí o seu carãter estãtico e atemporal (8).

Evidentemente essa concepçao de merca
dologia nao atende aos objetivos deste estudo, pois não nos
interessa saber a priori qual orientação administrativa bãsi-
ca - p ro d u ç ã o, f ina nc as, v e n das, m e r c a do, co n co r rp nc ia

traduz a estrategia de crescimento da empresa, na medida
em que se concebmr~ssas alternativas como momentos necessa- /

rios do processo de acumulação de capital e)enquanto tal) pa~
síveis de serem captadas como realidade objetiva, ao inves de
decisões voluntaristas, expressas pela verbalização dos agen-
tes (executivos).

Segundo Joan RObinson(9), a escola
neo-clãssica baseou-se na substituição da preocupaçao central
da escola clãssica, que fora a acumulação de riqueza(capital),
por uma anãlise do equilíbrio de oferta e procura num estado
estacionãrio.

üm dos motivos do deciínio da escola
clãssica, a partir do final do seculo passado, foi a de nao
ter consequido oferecer soluções para· uma serie de problemas
puramente teóricos, especialmente da exposição de uma teoria
geral da repartição -- lucros e salãrios -- e dos preços, que
requeria a determinação previa de uma medida de valor perfei-
ta - uma mercadoria que encerre, em si, um valor e que esse
valor seja, ele próprio) t nva r í âv e l . David Ricardo morreu em
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1772 sem conseguir encontrar essa mercadoria, que s5 foi esta
be1ecida com a publicação de "Produção de Mercadorias por Meio
de Mercadorias", de Piero Sraffa, em 1960(10),

Com isso reacendeu-se o interesse pe-
la escola c1issica, em termos de explicar a dinimica da. econQ
mia não atraves das decisões vo1untirias de produtores e
consumidores, mas em termos de um sistema cuja 159ica interna
e a reprodução ampliada -- produção de mercadorias por meio
de mercadorias. Um exemplo desse renascimento da abordagem
clissica e encontrado no crescente interesse despertado pelas
escolas denominadas Post-Keynesianas e Neo-Marxistas, onde si
tuam, num contexto amplo, nomes como M. Kalecky, J. Steindl :
P.S. Labini, P. Sr-a f f a , J.S. Ba i n , J. Robinson, J. A. Clifton,
N. Shapiro, N. P. Ong, W. Semmler, E. Penrose, O. P. Levine ,
P. Sweezy P. Baran ...

Essa abordagem implica uma nova
concepçaoda firma como um "locus de acumulação'de capital"
ou" uma uni da de d e va 1o r e m e x p an são 11, n o 1u 9a r d o e n fo que neo -
-c lâs s i c o de "uma unidade t ê c n í c a de produçãoll(ll).

A alteração da concepçao de firma im-
plica diretamente numa reconcepção das teorias estabeieciàas
de administração de empresas em geral e da administração mer-
cadológica em particular, especialmente em termos de estraté-
gia empresarial, ã luz dos pressupostos da teoria econômica
clãssica ou Post-Keynesianas, ao invés da escola neo-clãssica.

Em termos metodológicos,e dentro des-
te contexto teórico que posiciona-se o nossO estudo: anãlise

-~---...•-._---- .- - ~ -,
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das relações entre estratégia empresarial e estruturaorgani-
zacional, inserida no contexto do processo de acumulação, sob
a ótica dos reflexos d6 processo competitivo a nivel de merca
do.

Somente apos a anãlise do processo de
acumulação -- concentração e centralização -- de capitais do
setor, a partir da dinâmica de crescimento das firmas e da
indústria, dos padrões de competição adotados e da resultante
estrutura de mercado~se estará em condições de discutir as
relações entre a direção desse crescimento (estratégia) e as
formas de organização empregadas (estrutura).

Portanto, conforme a proposta de
Chandle0 citado no inicio desse tópico, as características or
ganizacionais em si - estruturadivisional, processo de alo-
cação de recursos, sistemas de avaliação e recompensa, perso-
nalidades e carreiras, mecanismos de coordenação ... nao
interessam diretamente aos objetivos do nosso estudo dis-
cussão da relação entre estratégia e estrutura sob a ótica mer
cadolõgica --, mas sim a sua relação com a dinâmica do proce~
so de acumulação.

o estabelecimento de um "Esquema Con-
ceitual Básico" que oriente o estudo empírico, apresentando
de uma maneira mais consistente as idéias gerais aqui sugeri-
das, mas padecendo de uma formulação mais precisa e acaQada ,
devido às limitações inerentes ao nosso trabalho, como ante-
riormente exposto, será formulado ao final deste capitulo.

Como meio de fundamentar a linha de
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raciocínio que permitirá atingir esse objetivo, realizaremos
uma discussão prévia, razoavelmente aprofundada, sobre os di-
ferentes conceitos envolvidos, pois como depreende-se da pro-
posta de Chandler, a inexistência de um arcabouço teõrico es-
tabelecido para essa análise - relação entre estratégia. em-
presarial e estrutura organizacional, sob a õtica mercadolõgl
c a, não da T e o r i a das O rg a n iz a çã o (P 1 a n e j am e n t'o Em p r e s a ri a 1 )
- faz da formulação desse "Esquema Conceitual Básico", a des
peito das suas limitações, uma tarefa em si.

2 - Padrões de Competição e Estrutura de Mercado(12)

A princlpal questão colocada pela co~
cepção da firma como um locus de acumulação de capital está
na discussão das alternativas existentes para a aplicação des
ses recursos acumulados.

Na medida da impossibilidade de con-
tar-se com recursos externos ilimitados, os lucros surgem co-
mo a fonte de financiamento por. excelência da empresa, defi-
nindo o seu potencial de crescimento: lucros retidos, depre-
ciação e empréstimo.

A abordagem neo-clãssica de que a em
presa estabelece em primeiro lugar as necessidades de fundos
para financiar seus investimentos, distribuindo o restante dos
lucros sob a forma de dividendos, é incompatlvel com a conceE
ção de locus de acumulação. Ao contrãrio, em função da pro-
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pria dinâmica da competição capitalista, a empresa estabelece,

uma politica de dividendos mais ou menos exõgena, acumulando
a diferença(13).

Ao comparar o seu potencial de cresci
mento -- recursos acumulados --, com o crescimento da demanda
de seu mercado corrente -- união de todos os mercados da sua
linha de produto --, não é dificil surgirem situações onde o
primeiro supera o segundo, fazendo-se necessãria a identifica
ção de outras alternativas de investimento.

Quando o potencial de crescimento in-
terno supera a taxa de evolução da demanda, surgindo esta co-
mo um limite ao investimento de expansão possivel, a empresa
pode adotar uma das seguintes alternativas: acelerar o ritmo
de crescimento de demanda corrente, aumentar sua participação
nos mercados atuais ou modificar linha de produtos atuais (dl
versificar)(14) .

No âmbito da economia como um todo, a
1 o n g o p ra zo, não existem " a 1 te r n a t i v a s ã e In p re s a s e não i n ve s t i r
produti vamente seus recursos, razão pel a' qua 1 as 'a n à l ises de
retorno sobre o investimento se colocam num plano relativa~
mente secundário -- e s co lha da melhor alternativa em nlvei
similar de prioridade --, sendo superada pelos aspectos estra
tégicos na escolha da prioridade em si.

A escolha das alternativas para as e~
p re s a s e n c o n t r a re m a p 1 i.c a ç ã o -- e s c o am e n to -- p a ra o e x c e d e n -
te~que supera o crescimento da demanda corrente)não e aleatõ-
rio~ fruto de decisões voluntaristas de seus executivos, mas
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parece obedecer uma lõgica intrínseca, definida pelas caracte
. . -

rísticas da empresa, estrutura dos diversos mercados e pa-
drões competitivos vigentes.

o conceito de firma aqui utilizado nao
se caracteriza pelos seus aspectos jurídicos, mas enquanto
"ação de um capital sob comando unificado", que(15) pressupoe
controle das decisões estratégicas -- objetivo bãsico a longo
prazo e decisões de alocação de recursos. A concepção mais de
senvolvida da mesma é a estrutura multidivisional, onde divi-
sões operacionais estanques - quase firmas -, especializadas
funcionalmente, cuidam da rotina de produção e comercialização
-- preços, promoção de vendas, engenharia, pesquisa, necessi-
dades de investimento ... -, enquanto a gerênci a central, coa!.
denando as diversas unidades, estabelece as decisões estraté-
gicas -- planejamento, avaliação, controle, pesquisa e desen-
volvimento, investimento e alocação de recursos ...

E nesse contexto que deve ser vista
a colocação de Clifton de que a verdadeira concorrência nao
se d â a nivel de mercado em si, mas sim de mobil idade de cap~
tal, onde a grande corporação, atuando com di ferentes produ-
tos/mercados, transferindo continuamente capitais dos seto-
res menos para os mais lucrativos, possuindo sofisticada org~
nização de vendas/pesquisa e desenvolvimento, dispõe de mãxi-
ma flexibilidade/intensidade comp~titiva. Ao contrãrio, a fir
ma atomística da teoria neo-clãssica, atuando com um unico
produto, num unico mercado, por dispor de baixíssima flexibi-
lidade e mobilidade de capital, caracteriza-se como muito me-
nos competitiva(16).
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Infere-se do exposto que a direção a
ser seguida pela empresa)na busca de alternativas para supe-
rar o limite de crescimento da sua demanda atual, dependerã
alem das suas caracteristicasatuais, do padrão competitivo
existente nos diferentes mercados: competição por preço -- i~
dústrias competitivas e indústrias oligopo1istas -- e/ou com-
petição por diferenciação de produto -- industrias diferencia
das e indústrias homogêneas(17).

Essa classificação difere da adotada
pela economia neo-clâssica -- concorr~ncia perfeita (ou pura),
concorrência imperfeita ou monopolistica,monopólio e oligopó-
1io (puro e diferenciado) --, onde a tipologia das estruturas
e baseada principalmente nas caracteristicas do produto e no
número de produtores, enfocando as decisões individuais dos
agentes envolvidos, aceito o principio de que estas decisões
não afetam a estrutura de mercado definida inicialmente.

Dentro da concepçao de competição dii
cutida anteriormente, E ..A. Guimarães propõe a seguinte taxio

. (1 8 )nomla :

mercado ·demanda por um grupo de mercadorias
substitutas próximas entre si.

indústria grupo de firmas engajadas na produção
de mercadorias substitutas proximas e~
tre si, isto e, fornecidas ao mesmo
mercadó.
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indústria competitiva hã competição por preço

características - nao hã barreiras a entrada de pequenos
produtores
firmas marginais (custo mais e1~vado).
t€m taxa de lucro quase nula

- firmas marginais respondem por parce-
la significativa do mercado

indfistria oligopolista nao hã competição por preço

características - exist~ncia de significativas barreiras
ã entrada

- exist~ncia de significativos diferen-
ciais de custo (economias de escala)

- firmas marginais possuem taxa de lu-
cro significativa e resist~ncia finan
ceira

indústria diferenciada hã competição por diferenciação de
produto

indústria homôgenea nao hã competição por diferencia~ão de
produto

Combinando-se as duas estratégias com
petitivas -- preço e diferenciação de produto, tem-se uma
classificação mais geral:

indústria competitiva homogênea so competição por preço

indústria competitiva diferenciada: competição por preço e
por d~ferenciação de produto
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indJstria oligopolrstica. diferenciada: socompetição por di-
fer~nciação de produto

indJstria oligopolrstica homogênea: nao hã competição por pr~.
ço, nem diferenciação de produto.

o aspecto sui-generis da classificação
proposta por E. A. Guimarães é não partir das características
da estrutura de mercado -- visão estãtica -- para inferir o
comportamento das empresas ar atuantes, mas sim o contrãrio
classificar as ind~strias a~artir de um padrão de comporta
mento definido à priori e identificar, a posteriori, as impl~
cações do mesmo sobre as estruturas de mercado(19).

Dentro desse raciocínio, os padrões
de competição devem ser analisados no contexto da sua efetivi
dade para possibilitar às empresas superanem o limite de cres
cimento imposto pela taxa de expansão da demanda dos seus mer
cados correntes.

Assim, nas ind~strias 'competitivas)os
cortes de preço sao eficazes para "que ima r " o excesso de cap.i
tal, a t ravê s da expulsão dos concorrentes marginais - produ-
zem o. custos mais altos -, possibilitando ajustar o potencial
de crescimento da ind~stria -- conjunto de todas as empresas
aí atuantes -, à taxa de expansão da demanda. Por outro lado,
essa mesma estrategia de competição por preço, no caso da in-
d~stria oligopolistica, em função do tamanho e resistência das
empresas marginais, perde sua efetividade como elemento de
ajuste - "qu e ima " - do capital execedente.

__"t.-----~____._,.._,__~~ ~-- -··,..-'--r"---~~-' ..~
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No primeiro caso, tem-se uma queda m~
mentânea de lucros, compensada pelo aumento de demanda e ex-
pulsão do capital em excesso; no segundo caso, uma eventual
guerra de preços não confundir com decisões estratégicas
de cortar preços em conjunto para estimular demanda --, so
ocasionaria a queda na taxa de lucro da indústria como um to-
do, pois dificilmente seria levada is últimas consequ~ncias
para expulsar as firmas marginais.

A competição por esforço de venda ge-
nérico, isto é, que nao se relacione com uma politica mais
ampla de diferenciação de produto, tem uma natureza similar a
de um IIcortell de preços, a despeito de nao provocar reaçoes

tão imediatas.

A efetividade da competição por dife-
renciação de produto não deve ser buscada nem nas caracterís
ti cas internas das fi rmas' --:-mai s ou menos inovadora --, nem
na estrutura de mercado em si -- competitivo ou oligopolista
__ , mas intrinsecamente nos aspectos tecnolõgicos, funções
básicas do produto e natureza do comprador, definindo uma
IIvocação da indústria para diferenciação de produtoll

•

A despeito de inúmeros trabalhos da
adequação da indústria para competir em propaganda, os estu -
dos de organização industrial têm analisado pouco as condi-
ções(20) que respondem pela vocação de uma indústria diferen-
ciar produto, enquanto fluxo continuo de inovações.

Entre essas condições, que estão dire

-.,
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tamente relacionadas ao conceito moderno de marketing, onde
produto diferente é definido em função de como os consumido -
res o percebem, situam-se em primeiro lugar os pr6prios crité
rios usados na avaliação desses compradores potenciais: nume-
ro - produtos uni ou multidimensionais, possibilitando ênfase
nas diferentes dimensões e pesos atribuidos, com consequénte
segmentação de mercado -; natureza - objeti vo x subjeti vo -;
capacidade de avaliar - aspectos técnicos x senso comum --;
estabilidade avaliação - duradoura x efêmera (moda)(2l).

Em sfntese, a competição por diferen-
ciação de produto, que nao deve ser vista como uma questão de
opção ou capacidade inovadora das firmas, mas sim função dos
prop6sitos especificos de aquisição dos produtos, das caracte
rfsticas tecno16gicas e da natureza dos compradores, possibi-
lita às empresas aumentarem sua taxa de crescimento, alem da
expansão natural do seu mercado corrente.

o oligop6lio diferenciado tem na pr~
pria diferenciação de produto, traduzida na lealdade do consu
midor, uma forte fonte de barreiras à entrada, que se somam
àquelas tipicas do oligop6lio homogêneo: economias de escala
de produção e distribuição, possibilitando vantagens absolu-
tas de custo.

A competição por diferenciação ,de pr~
Á

duto, mesmo em situações de oligopólio, e dificil de ;~itar,
pelo menos de maneira imediata, trazendo vantagens a empresa
inovadora, que não seriam possiveis atraves da competição por
preço, devido à rapida resposta da concorrência. Acrescente-
-se a isso queJdevido ao carater diferenciado dos produtos
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traduzido numa baixa elasticidade cruzada da demarida, os cor-
tes de preço perdem parte da sua efetividade, em termos de"
neutralizar os efeitos desse tipo de estrategia.

"OS padrões competitivosJcaracterrsti-
cos de cada uma das 4 indústrias citadas, são estabelecidos a
partir da compara~ão entre o potencial de crescimento das
empresas e a taxa de expansão da demanda do mercado.

Indústrias Competitivas Homogêneas

No caso da demanda crescer acima ou
igual à acumulação das firmas, o aumento dos preços e conse-
quente dos lucros, estimula a entrada de novas empresas, bem
como a maior expansao das firmas mais eficientes, tendendo a
c o n c e n t r a r o m e r c ad o; n o c a s o o p o s to - P o te n c i a 1 d e c re s c i -
mento superior ã expansão do mercado -, a competição por pr~
ços expulsa as firmas menores, concentrando o capital, impe-
dindo que esse tipo de indústria tenha um excedente crônico
de capital. Essa tendência de concentração e obtida atraves
da redução de custos, devido ~ constante aplicação do progre~
so tecnico por parte das grandes empresas(22).

Oligopólio Homogêneo

Mesmo no caso da demanda supererar ao
potencial de crescimento interno das firmas, a existência de
barreiras significativas tornadiflcil a entrada de novas em
presas. As empresas diversificadas reagiriam transferindo re-
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cursos de outros mercados para nao perder sua posição. A si-
tuação oposta potencial de crescimento superior i expansão
do mercado ~ mais problemitica, não dispondo os 01igop61ios
homog6neos de nenhum instrumento interno, como seria a compe-
tição por preço, para "que ima r " o excesso de capital, caract~
rizando-se portanto por um excedente crônico de recursos que
não encontram aplicação na pr6pria industria, exigindo serem
transferidos para outros mercados(23).

Oligop6lio Diferenci~do

A existência de um esforço continuo
de P & O - pesquisa e desenvolvimento --, ao representar uma

·fonte de aplicação de recursos, bem como contribuir para ex-
pandir a demanda corrente, atuaria no sentido de provocar um
crescimento dessa)superior ao potencial de acumulação.

A entrada de novas firmas para preen-
cher esse hiato dependeria de superarem as barreiras de econo
mia de escala e/ou esforço de venda, o que é possivel no caso
de introduzir-se um produto inovador. Normalmente as grandes
empresas diversificadas impedirão que isso ocorra, transferin
do recursos de outros mercados e aumentando os investimentos
em P & D. t curioso notar que mesmo nas condições de um exces
so e consequente segmentação d~ mercado, a ação de um novo
entrante pode ser feito i custa de uma empresa marginal, com
consequente concentração do setor. A situação clãssica do ali
gopõlio diferenciado, no entanto, ~ a oposta, onde o esforço
continuo de P & O possibilita a obtenção de lucros de monopo-
lia nas fases iniciais do ciclo de vida de um novo produto. A

- . _. ~.~~. - _."' .• ", "r ..••
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adoção de uma politica continua de P & D. possibilita is em-
presas mais eficientes tanto estimularem o aumento temporârio
da demanda, como roubar participação da concorrência; no en-
tanto, não resolve o problema global, de um excesso crônico
de excedente típico do capitalismo maduro, que SÕ,I encontra
aplicação fora da industria(24).

Indústria Competitiva Diferenciada

No caso da demanda superar o potenci al
de cr~scimento, surgem as possibilidades anterioremente anal!
sadas de novas entradas, que venham a concentrar. o setor, po-
dendo até expulsar algumas firmas marginais, em função de
traduzir em maior escala de operação, crescimento acumulado de
anos anteriores, ocupado por pequenas empresas. O caso oposto,
onde o potencial de crescimento supera a demanda corrente, a
competição por preço expulsa as empresas marginais, restabel~
cendo o equilíbrio, No caso específico dessa industria, devi-
do ~ diferenciação de produto e consequente diminuição da
elasticidade cruzada da df.manda, faz-se necessârio cortes maio

d d ~ - - , d- t ' t't' (25)re s e p re ço o que e m r e 'I'. a ç ao a 1 nus r : a c om p e 1 1 V a ,

A necessidade de diversificar-se con-
tinuamente, em termos de ingressar em novos mercados, a des-
peito de contribuir para diminuir riscos e incertezas, bem co
mo atenuar flutuações cíclicas e sazonais, "bem como de poder
ser eventualmente empreendida por indústrias competitivas, d~
ve ser entendida em ultima instância como o "resultados dos
s~us (indústrias oligopolísticas) esforços para superar os
limites impostos a sua expansão pelo ritmo de crescimento do
seu mercado corrente",
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Ao contrário das indústrias competiti
v a s , quenao sao compelidas a diversificar -- ir alem do seu
mercado .pa ra pode r cr e s ce r -, fa zen d o -o e ve n tua 1me n te :) p o r
uma questão de maior lucro -- retorno sobre o investimento,os
oligopólios o fazem como uma politica constante, cujo di re-
cionamento estabelece-se em função dos seguintes elementos ,
que vão definir seu horizonte de diversificação:

base tecnológica "cada tipo de atividade produtiva que em-
prega mãquinas, processos, capacitações e
matérias-primas complementares e estreita-
mente associadas no processo de produção"
( 26 ) •

area de comercialização "cada grupo de clientes que a firma
espera influenciar através de um
mesmo programa de vendas"(27).

Na medida em que o sucesso no novo
empreendimento depende da capacidade da empresa utilizar nova
tecnologia - custos competitivos, adquirir insumos, Know-how
t ê c n t c o ... ~, atrair novos clientes - superar preferências,
competir em padrões adequados, .. --,bem como prever a inten
s id a d e e re a ç ão d os c on c o r re n te s -- e v it a r a que d a na ta xa de
lucro da empresa como um todo --, a diversificação nao se rea
liza aleatoriamente, mas possui uma lógica intrinseca que
a direciona no sentido de indústrias situadas próximas a base
tecnológica e/ou área de comercialização da empresa(28).

Nesse sentido, diverge completamente
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o pidrão de diversificação dos dois tipos de oligop5lio.

Oligop5lio diferenciado:

A pr5pria politica de diferenciação de
produto, baseada em grandes investimentos em P & D, gera como
subproduto familiaridade com novas tecnologias e produto, bem
como a experi~ncia em competir em esforços de vénda, especial
mente. propaganda (29), ao invé s de somente preço, abrindo um hori -.
zonte de diversificação para ~ssa indGstria na direção de ou-
tras indGstrias diferenciadas: competitivas e oligopolizadas;
as primeiras com menores barrei~as ã entrada e as segundas com
maiores taxas de lu~ro(30).

Oligop5lio homogêneo:

A baixa experi~ncia em competição por
diferenciação de produto, direciona a diversificação dessas
indGstrias em direção ã verticalização, tanto retro-integra-·i
çãc , possibilitando controle de insumos estratégicos - redu-
çao de custos, melhoria de qualidade, diminuição de incertezas
nos fluxos e condições de suprimento ... -, que atuam como
fortes barreiras ã entrada. como prõ-integração, levando a
economias de escala e maior efici~ncia na distribuição(3l).

Cumpre destacar que a estratégia com
petitiva adotada. quer interna a um tipo de indGstria, quer
de diversificação, pode realizar-se, ao invés de diretamente,
através de fusões e incorporações, interna ou diversificante
(32), respectivamente, possibilitando ã empresa, no intuito
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de melhorar posição nos mercados atuais ou ingressar em novoS,
adquirir quadros t~cnicos e gerenciais especializados,alargar
base tecnológica e/ou área de comercialização, evitar excesso
de capacidade, superar barreiras - patentes, controle de ma-
térias-primas

Como enfatiza Penrose, a fusão nao
exime a empresa de possuir quadros administrativos capacita-
dos para lidar com os "problemas gerenciais de regular a rela

t f,' . . -"( 3 3)çao en re a lrma matrlz e a sua nova aqulslçao .

Um caso especial de fusão é o Joint-
-Venture(34), que~dependendo das cl~usulas contratuais, pode-
ri ter libe~dade de atuar como uma empresa em si, com proble-.
mas de reinvéstimento dos lucros similares aos discutidos, ou
inversamente, limitar-se a atuar como divisão operacional, cu
jas decisões estrat~gicas situam-se no âmbito dos respectivos
acionistas.

Por mais diversificado seja um congl~
merado, o capitalismo moderno coloca a questão de superar o
limite imposto ao crescimento, pelo ritmo de expansão do mer-
cado, que não pode ser resolvido a longo prazo pela simples
transfer~ncia de recur~os entre mercados oligopolizados, exi-
gindo um movimento diversificarite contf~uo em direção a ind~!
trias competitivas ou a abertura de novas ind~strias, provo-
cando sucessivas mudanças na estrutura desses mercados, em
direção ã concentração e centralização de capitais.

r curioso perceber, ao contrário da
visão neo-clissica de alocação ótima de recursos excassos ba-
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seada na anâ1ise do retorno sobre o investimento - efici~ncia
marginal do capital --, que as empresas, na prâtica, tendem a
cresc~r ~ capacidade instalada na frente da demanda, e mesmo
transferir recursos de outros mercados, quando a acumulação
interna é -insuficiente,como meio de garantir posição contra a
ação de concorrentes, demonstrando a concepção da firma como

"1 d - d i t 1,,(35) .' l ium ocus e expansao e c a p i a ,que traduz melhor a rea 1-

dade do que as abordagens do tipo "adaptação a um ambiente ex
t e r no ",

o movimento de diversificação leva a
, , t d ' t d - . (36)um reposlclonamen o o concel o e concorrenCla entre con

glomerados, pois na medida em que esse movimento não é aleato
rio, empres~s de um mesmo mercado seguirão caminhos similares
em direção a novos mercados, e as empresas desses,: caminhos
inversos em direção àqueles, levando a um confronto e rivali-
dade que transcende industrias e mercados especificos.

Na medida em que essa competição trans
industrial tende a afetar as estratégias competitivas em indGs
trias individuais, como e o caso de politicas de preço basea-
dos em subsidios cruzados e discriminação predatoria, ou
subprodutos dos esforços de P ~ O e propaganda, não basta
empresas posição dominante em uma industria isolada, mas
num grupo de industrias mais amplo, ou mesmo no contexto

os
-as

sim
da

economia como um todo, em função de os·caminhos; diversificantes
de diferentes empresas nunca ser em exatamente iguais,

Essa idéia de competitividade en tre

firmas diversificadas e bem traduzida na seguinte colocação
de Clifton:
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"Não i tanto a capacidade da firma em manter
as participações de determinadas mercadorias
em determinadas indústrias que é fundamental
para sua competitividade vis-a-vis outras fir
mas altamente desenvolvidas. Antes, é sua ca
pacidade para manter sua participação no va-
lor do excedente econ6mico e, consequeritemen

I -'-te) s~a pr5pria taxa de expansãojvis-a-vis
de outras firmasJque i o critério de competi
tividade"(37) .

I

3 - Estratégia Empresarial e Estrutura organizacional(38)

3.1 - Trabalho Pioneiro de Chandler

A anãlise da relação entre estratégia
empresarial e estrutura organizacional que se intenta reali -
zar, deve ser vista no contexto da afirmação de Clifton ante-
riormente discutida:

"a exigéncia da livre mobilidade de capital
na teoria da competição acha sua mais fide-
digna aproximação no mundo real na estrutu-
ra corporativa e estratégia competitiva da
moderna corporaçao do que na firma atomls-
tica da teoria neo-clãssica"(39).

Essa afirmação coloca diretamente a
influência das condições competitivas -- aspectos mercado15gi



co -- na relação entre estatégia empresarial e estrutura org~
nizacional, ao longo da evolução hist6rica do modo capitalis-
ta de produção(40).

Alfred Chand1er(4l), analisando a evo
lução hist6rica do capitalismo americano, constatou que ini-
cia1mente as firmas eram unidades como plantas de produção,e~
crit6rios de venda, armazéns ... , atuando num unico ramo de
neg6cio, num unico local e realizando uma unica função -- fa-
bricação, venda por atacado, venda a varejo

o primeiro tipo de estratégia de cre~
cimento traduziu-se numa simples expansão do volume de opera~
çoes, mas sem mudança na natureza das mesmas, mas que criou

/

a necessidade de uma alteração estrutural criação de um
posto administrativo.

Em seguida, a estratégia de crescimen
to baseou-se na expansao geográfica, atraves da criação de
várias filiais, no mesmo ramo de neg6cio e função, ocasionan-
do um aumento nos problemas administrativos, que exigiu nova
alteração estrutural: coordenação centralizada e estabeleci-
mento de padrões.

A pr6xima estratégia de crescimento
baseia-se na integração vertical de outras funções --- as fã-
bri~as criaram seus pr6prios armazéns, operações de atacado,
força de vendas ... ---, mantendo-se no mesmo ramo de neg6cio,
acarretando novos problemas administrativos, tais como o ba-
lanceamento sequencial de funções interdependentes, levando a
nova mudança estrutural : surgimento de organização funcional,



• 50 .

voltada para gerenciar as diferentes atividades, atraves do
desenvolvimento de previsões, planos e técnicas de balaricea-
mento.

A última estratégia de crescimento cons
tatatada por Chandler foi a diversificação de produto,quando as empresas
ingressaram em novas indústrias, visando empregar os recursos
existentes quando os mercados primarios declinavam, provocan-
do uma série de novos problemas administrativos -- avaliação
e acompanhamento das opera~ões a curto prazo dos diversos
produtos, concomitante com a analise das decisões de alocação
de recursos a longo prazo --, exigindo nova mudança estrutu-
ral: criação da estrutura multidivisional, baseada na divisão
de trabalho em relação ã dimensão tempov=- decisões estratégicas

\

(longo prazo) e decisões operacionais (curto prazo) --, onde
o escritório central, composto de gerentes gerais -- us u a lme n
te grupos de executivos -- cuidava do planejamento das deci-
sões estraté~icas da corporação como um todo e do controle in
terno de desempenho das divisões operacionais, mas sem envol-
vimento nas atividades do dia-a-dia que eram delegadas aos
executivos dessas divisões. Em sintese, controle centralizado
e operaçoes descentralizadas, diferindo tanto das estruturas
funcionais, onde não ha especialização em relação ao tipo de
decisão -- estratégica ou operacional --, como em relação -as
holdings ou conglomerados, onde diversas ,empresas de proprie-
dade comum atuam de maneira estanque.

Constatou-se ainda que somente as em-
presas que diversificaram seu ramo de negócio, passaram a
adotar a estrutura multidivisional, enquanto que as demais
que permaneceram e cresceram numa única industria, mantiveram
a mesma estrutura funcional.
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Com base nessas constatações, obtidas
através de estudo empírico de 70 corporaçoes americanas,
Chandler formulou as seguintes Proposições:

i) a estrutura organizacional segue a estratégia
de crescimento da firma, sendo os tipos mais
complexos da estrutura resultado da concatena-
ção de diversas estratégias bãsicas, especial-
mente quando as empresas alteram sua,estratégia
de crescimento visando empregar seus- recursos
mais lucrativamente em face de mudanças na te~
nologia, rend~,'população, e essas hóvas estr~
~égias trazem novos problemas administrativo~42).

ii) a relação entre estratégia e estrutura obedeceu
a seguinte sequ~ncia)no caso das empresas ameri
can as :

\

Quadro 2.1 - Estratégia x Estrutura - Sequencia de es-
tãgios

ISTRATtGIA ESTRUTURA ATIVIDADES

Expansão de volume Posto Administra Coo r de n aç ã o
tivo -

Expansão Geogrãfi- Escritõrio Cen- Centralização e p~
ca tral dronização

Integração Verti- Estrutura Funcio Previ s ões , planos
cal nal - balanceamentoe

Diversificação Estrutura Mul ti- Decisões estraté-
divisional gicas x.operacio-

nais
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iii) os problemas administrativos provocados pela
nova estnatégia só serão resolvidos com a remo-
delação da estrutura organizacional, visando
adequá-la à nova estratégia. Em caso contrário,

. a,nova estrategia não será totalmente eficaz)
resultando em ineficiência econômica, levando a
Chandler postular a sequência : criação da nova
estratégia, emergência de novos problemas admi-
ni strati vos, decl ini o na. performance -e c on ôm t ca,
invençãQ de uma nova estrutura adequada e subse
quente recuperação dos niveis de lucratividade.
Um dos motivos desta demora e que o formulador
de estratégia é raramente o criador de organiz~
çoes.

.. ... ,-.;

3.2 - Modelo Ampliado de Chandler

Após o trabalho pioneiro de Chandler,
surgiram diversas pesquisas procurando estudar a relação en-
tre estrutura e estratégia, apresentando diversas extensões e
refinamentos às conclusões iniciais, de modo especial adicio-
nando as variáveis competição e performance econômica, como
mostra o esquema abaixo.

--..
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Figura 2.1 Modelo Ampliado de Chandler

Estratégia

Competição

Fonte: Reproduzido de GalbraithjNathanson, in Schendel,Strategy
Management, 1979, pãg. 251.

Oliver Williamson(43), analisando a r~
lação entre mercado e hierarquia, sob uma persp~ctiva econ6mi
ca, conclui que com o crescente tamanho e complexidade das
empresas, a estrutura funcional torna-se inãbilpara alocação
õtima de recursos, concebendo a estrutura multidivisional rea
lizando o papel de um mercado de capitais em miniatura.

, (44)O sociologo James D. Thompson su-
gere qüe as organizações delimitam dominios em relação ao seü
ambiente externo que tornam-~estãveis quandoh~ consenso por
parte dos elementos envolvidos: mudanças na tecnologia, popu-
laçáo e competiçáo co·locam_em.risco essa estabilidade, exigi~
do das organizações .mudanças estruturais para,r,incorporar sob
seu ampliado domínio essas variáveis críticas.

Ambas as anãlises, a despeito de lin-
guagem específica da economia e da sociologia, traduzem a
mesma idéia básica de Chandler: a estrutura segue a estratégia.

- .•. ._~'. ...-". ". ..'..._-,....- - ..•....•.• -- - •.. ~ . - --~,....•
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Nos EUA surgiu um grupo de trabalhos
que viria" a ser conhecido como IIThe Havard S'tud ie s !", volta-
do para estudar aquela relação nas mais diferentes situações:

i) maior detalhamento da estratigia de dive~sifica
ção, visando distinguir formas mais específicas
-- produto único, negócio dominante, negócio
relacionado e negócio não relacionado(45).

ii) estudo de estruturas organizacionais híbridas,
situadas entre a estrutura funcional e a estru-
tura multidivisional(46).

iii) extensão da pesquisa para englobar países euro-
peus -- Reino Unido, França, Alemanha e It~lia
( 47) .

\

iv) anãlise de estratégias internacionais das empr~
sas americanas e europ~ias, dentro de um grupo
de estudos conhecido como IIHavard International
projectll(48) .

A conclusão geral desses trabalhos era
de que quanto mais diversificada a estrat~gia, mais comum o
aparecimento da estrutura multi-divisional, enquanto que para
empresas de um Gnico negócio mantinha-se ~ estrutura funcio-
nal, colocando-se para situações intermediãrias -- empresas
relativamente diversificadas, mas mantendo um negócio dominan
te --, a adoção de estruturas híbridas.

No caso da Europa,notou-se que a estra

." ,p -""~..... • - ---.-,..,~-- ..•..•_--- .••.•.••.
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tegia de diversificação era adotada mais rapidamente do que
a e s t r u t u r a m u 1 t i -dív is i o n a 1 - em p r e s a s c o m d i ver s i f i c a da 1 i
nha de produtos ainda adotavam estruturas funcionais ou
holdings --, sugerindo a rejeição da proposição de Chandler.

A explicação dada, no erttanto, foi
de que os mercados em mui tos países europeus eram menos compe-
titivos, havendo, portanto, menos necessidade de alocação efi
ciente de recursos atraves da adequação entre estrutura e es-
trategia. Franko(49) - notou que nas situações mais competiti-

,\ ~
vas, como era nO caso do Reino Unido -- pouco planejamento g~
vernamental, mai or penetração de empresas n à o-Eur-opé i as e mui
ta ação anti-truste, especialmente nas industrias quimica e
farmacêutica -- quando c omp a r a d o com a França, maior .er a a ado
ção de estruturas multi-divisionais.Constatou-se ainda que a
estrutura organizacional tipica das multinacionai,s europeias
em 1961, de n o m i na da p o r F r a n k o de 11 mãe - f i 1h a 11 -- h o ld in 9 in te.!:.
nacional/funcional domestica -, passou a ser rapidamente sub~
titu{dapor estruturas multi~divisionais, a partir de 1968

\,

quando cresce a competição capitalista internacional.

Stopford constatou(50), no seu estudo
das multinacionais americanas, que para diversificação de
produto e vendas no exterior inferiores a respectivamente 10%
e 50%, as empresas adotam divisão internacional, com estrutu-
ra funcional ou multi-divisional no mercado interno; fora des
ses limites, mas com baixa diversificação de produto abai-
x o de 5 % -- d iv isão p o r ã re a (g e o 9 r ã f i c a ); e nas de m a i s s i tua
çoes, divisão de produto mundial.

Uma extensão natural dos estudos sobre
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a t~se deChandler foi a incorporação de outras dimensões da
estrutura organizacional ,al~m do aspecto divisional (depart!
mentalização), tais como: grau de centralização, processo de
alocação de recursos, sistemas de recompensa.

Galbraith(51), estudando as mudanças
estruturais adotadas pela Divisão de Aviação Comercial da
Boeing Company, em função de mudanças na estrat~gia e mercado,
conclui que a diversidade parece ser melhor gerenciada atra-
v~s da estrutura divisional.

o problema da centraliza~ão foi estu-
dado por Berg (1965)(52), onde a maior descentralização en-
contrada no caso dos conglomerados foi justificada da necessi
dade de gerenciar maior diversidade, e por Lorsch e Allen(53),
cuja conclusão ~ de que estrat~gias c~racterizadas por diver-
sidade e incerteza requerem maior descentralização e autc-sufi-

ciência das divisões, provocando baixa performance)se autono-
mia não for dada. Estrat~gias relacionadas a interdependência
das divisões, tais como integraçã~ vertical, requer maior es-
forço de integração corporativa, provocando baixa performance,
se esse esforço de integração não for dado.

das Organizações. ao estudo dos problemas de estrat~gia e estr~
tura encontra-se na chamada Teoria da Contingência: a despei-
to da forma de organi zar afetar a performance econômica J nao
pode ser determinada a priori, mas somente em função de cada
situação.
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Neste contexto estão os estudos dos
s o c iÓ 1og os b r i tâ n i c os e n f a t i za n d o o pa pe 1 da T e cn o 1o g ia i n d u s
trial(54)e da taxa de mudança ambiental(55) enquanto deter-
minantes da forma organizacional, que combinados com trabalhos
de teoria contingencial da liderança(56), processos de peque-
nos grupos(57), sociedades pré-industriais(58) e do próprio
Chandler, levavam a uma reorientação da problemãtica de como
organizar, cuja formulação mais geral foi feita com a public!
ç ã o de 11 O rg a n iz a çã o e Am b ie n te 11 (. 59) .

Na medida em que a principal variável
independente usada pelos estudos da Teoria da Organização
__ a incerteza --, para analisar as mudanças da estrutura or-
ganizacional, varia no mesmo sentido da diversificação, as
conclusões relativas aos aspectos contingenciais da organiz!
çao representam outra forma de expressar a proposição de
Chandler de que a "estrutura segue a estratégia".

O trabalho de Lawrence e Lorsch esta-
belecia que as firmas mais efetivas levavam a diferenciação
funcional ao nivel das necessidades dos sub-ambientes funcio-
nais e ao mesmo tempo encontravam mecanismos para integrar es
sas funções d~ferenciada~ visando ajustar-se adequadamente ao
ambiente global. Essaiintegração era feita através de mecanis
mos de coordenação, ordenados na direção de complexidade e
custo, em função das necessidades de situações caracterizadas
por maior incerteza(60):

- Hierarquia
- Regras
- Estabelecimento de Objetivos

("Planejamento)
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- Contato Direto
- Regras de Ligação Interdepartamental
- Forças-Tarefas Temporãrias
- Times Permanentes
- Regras de Integração

Departamento de Integração

Quanto maior a atividade de novos pr~
dutos, mais alto o nlvel de tecnologia e incerteza, maior e
a necessidade de supfir a estruturahierirquica com mecanis -
mos de coordenação inter-departamentais. Portanto, as organi-
zaçoes cuja estratégia caracteriza-se por atividade interdepa~
tamental, alta incerteza e alta diversificação)irão selecionar
mecanismos de coordenação mais abaixo da lista, em relação
,aquelas cuja estratégia caracteriza-se por baixa certeza e di
versidade. Em slntese, organizações criaram mecanismos de in-
tegração visan~o lidar com problemas de coordenação interdepa!
tamental causados por diversidade de produto e mercado.

A evolução natural desses mecanismos
de coordenação traduziu-se no aparecimento de estruturas matri
ciais ou simult~neas~que. são estruturas onde a organização -e

simultaneamente por produto e função, ou qualquer outra combi
naçao.
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FIGURA 2.2
Organização Funcional, Matricial, por Produto

AMPLITUDE DAS ALTERNATIVAS

INFLU~NCIA DA FUNÇÃO
NA TOMADA DE DECISÃO

INFLUENCIA DO PRO-
DUTO NA TOMADA DE
DECISÃO

Organização Funcional Organização
Matricial

Organização por Produto

estrutura autoridade
funcional

/'

autoridade
DUAL)(

estrutura autoridade
por produto

X )

< Força-Tarefa dei.Pr odu t;o x Força-Tarefa Funcional )

«Times de Produto >( Ti:mes Funcionais >

( Gerentes de Produto x Gerentes Funcionais)

Depto. de Produto< )( Depto. Funcional
)

Sistema de
Informação
e Relatório

'v" DUAL

Sistemas de Relatórios porSistema de Relatórios
Funcionais

( x >Produto

Fonte: Reproduzido de Galbraith/Nathanson in Schendel,
Strategy Management, 1979, pãg. 260.

ChandlerJao analisar o caso da General
MotorsJmostrou que a criação da estrutura multidivisional ne-
cessãria para o gerenciamento da diversificação de atividades,
fez-se concomitantemente com o desenvolvimento de diversas
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práticas contábeis, tais como medidas de performance, custo
padrão. sistema de relatório, a implementação de comitês Ul-

terdivisionais, a criação de novas funções, tais como os gru-
,..pos executivos, e a enfase no desenvolvimento das habilidades

de personalidades distintas: aquelas que inventam estratégia
e aquelas que criam estrutura.

Dentro dessa linha de naciocínio, os
estudos sobre estratégia e estrutura têm dirigido-se no senti
do de analisar os processos de alocação de recursos, sistema
de avaliação e recompensa e os padrões de personalidade e
carreira no contexto daquela relação.

ACkerman(6l) notou que as empresas
integradas verticalmente adotavam um padrão de alocação de r~
cursos, onde não só a aprovação, como os estágios de defini -
ç ao e im pu 1 so in i c ia 1, e r am ma i s ce n t ra 1 iz a dos. Be r g (6 2 ) c on s
tatou que os conglomerados) por possuírem normalmente uma es-
tratégia mais diversificada do que as empresas multi-divisio-
nais, eles adotam um sistema de "alocação de recursos mais des
centralizado, usando poucos sofisticados sistemas de planeja-
mento financeiro e controle de informações. Pitts(63) enfati-
za que as empresas que se diversificaram internamente sao ca-
racterizadas por grandes staffs corporativos, maior n~mero de
transferências interdivisionais, mais subjetiva avaliação de
performance; em síntese, maior participação interdivisional
dos recursos, ao contrário da diversificação por aquisição,o~
de mantém-se alta autonomia divisional, suporte financeiro,c~
pacitação em gerência geral e objetivos de performance.

Lawler(64) constatou que quando o
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pagamento de recompensas é relacionado ã· resultados, ele mo-
tiva alta performance, conclusão contestada por Meyer(65) ,Sal
ter(66) sugere que as políticas de gratificação estejam rela-
cionadas com o horizonte de tempo da tomada de decisão-- cur
to x longo prazo -, a quantidade de risco que se deseja en-
corajar, o grau de cooperação com outros gerentes requerido e
a diferença entre objetivos corporativos e divisionais. Ambos
esses autores sugerem que o sistema de recompensa inicie com
a análise das estratégias organizacionais visando determinar
o comportamento necessário na implementação dessa estratégia.

A comparaçao entre os sistemas de ava
liação de performance entre empresas diversificadas e integr~
das foi realizada por Berg(67) -- conglomerados motivados atuam
melhor do que os simplesmente coordenados, pois a performance
financeira é mais importante do que a necessidade de coopera-
ção entre divisões -, e Lorsch e Allen(68) -- companhias di-
versificadas recompensam gerentes divisionais contra explíci-
tos objetivos a priori, enquanto que firmas integradas ava-
liam performance divisional de maneira mais informal e menos
explicitamente relacionada a lucro.

o estudo original de Chandler enfocou
a diferença entre personalidade do formulador de estratégia e
do criador de estrutura, claramente exemplificados, respecti-
vamente, po~ Billy Durant e Alfred P.Sloan, da General Mortors
(69) •

Basicamente,três grandes linhas de
pesquisa t~m estado relacionad~ com este tema:
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i) estudos relacionandO variações na personalid!
de a variações na tarefa e estrutura(70) m~s-
trando que hã alguma evid~ncia de relação siste
mãtica entre tipos de pessoas, tipos de estrutu
ra· e o grau de incerteza da tarefa. Ou analisan
do as consequ~ncias da falta de adequação entre
esses elementos(7l) onde presume-se que essa
congruência provoca maior perfomance e satisfa-
çao nas pessoas. Os resultados, no entanto, não
sao conclusivos.

ii) estudos sobre carreiras, desenvolvimento de ge-
rentes e desenvolvimento de carreiras(72) ~ mas
explorando pouco como as variações na estraté-
gia e estrutura estão relacionados com varia
ções no desenvolvimento gerencial. Edstrom e
Galbraith(73) sugerem que o maior numero de trans
ferências de diferentes nacionalidades relacio-
na-se com estruturasubsidiãria decentralizada,
enquanto Pitts(74) destaca que a maioria das or
ganizações que operam estruturas matriciais
encorajam experi~ncias multi-divisonais e multi-
-funcionais.

iii) uma terceira abordagem é a ·adotada pelas empre-
sas de consultoria~que comercializam pacotes e~
tratégicos para empresas multi-divisionais, cu-
ja ênfase é adequar o gerente da divisão de pr~
duto com o estãgio de produto no ciclo de vida
ou sua classificação como "estrela" ou "vaqui-
nha leiteira", a partir de uma classificação in
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definid~ das pessoas como empreendedor, ger~nte
sofisticado, "Le i te i ro " oportunista ..• (75).

Ao contrãrio das abordagens que anal!
sam o impacto das estrat~gias de produto e mercado, isolada-
mente, em relação a cada uma das dimensões da estrutura orga-
nizacional, tem desenvolvido-se recentemente o conceito de
congru~ncia, que enfatiza a consist~ncia daquelas vãrias di-
mensões - estrutura departamental, si stema de aval iação e re
compensa, processo de alocação de recurso~ personalidades,ca~
reiras ... -, levando Scott(76) caracterizá-lo como um "con-
junto de características qe r-e nc t a i s "; um "e st i lo de ger~nciall
ou mesmo um lIestilo de vidall, em função do estágio de desen-
volvimento organizacional.

Al~m da incorporação do conceito de
processo organizacional às dimensões estáticas da estrutura,e
da discussão sobre congru~ncia, a proposição de Chandler tem
sido ampliada com a inclusão das variáveis competição e per-
formance econômica.

oe uma ma ne j; r a ge r a1, d iver so s e s tu dos
realizados, analisando o comportamento de firmas americanaJ7~

- . 1 ( 7 8 ) . d i (7 9 ). . t l' ( 80 )europelas ·em gera , ln lanas ,mexlcanas e 1 a lanas
com ênfase na influ~ncia da tecnologia(8l) ou da amplitude de
controle adotada(82~ têm convergido no sentido de que competi
tividade afeta estrutura e processo organizacional, na dire-
ção de maior descentralização e formalização, levando a me-
lhor performance econômica.

Negandhi e Reiman(83) e Simonetti e

",
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(84) .Boseman testaram a relação entre estrutura, competição e
performance, baseada na hipõtese de que as firmas mais descen
tralizadas eram mais efetivas nos mercados competitivos e as
centralizadas nos mercados pouco competitivos. Somente no pr~
meiro caso - condições competitivas - a relação foi consta-
tada; baixa competitividade não se relacionou diretamente com
eficiência, apenas com performance econômica, concordando com
os estudos sobre barreiras ã entrada(85).

Diversos estudos têm examinado as re-
lações entre as variáveis estratégia, estrutura e performan-.
cej comparando-as duas a duas, ou mesmo as três em conjunto,
mas sem realizar uma análise de variância que permita isolar
os efeitos individuais dos efeitos produzidos pela interação.

Rumelt(86) testou a relação entre es-
t r at ê q ia - estrutura e performance econômica, completando as
conclusões das pesquisas de Havard que mostram a diversifica-
ção das grandes firmas do mundo Ocidental e a adoção contínua
da forma multi-divisional para gerir a diversidade, suportan-
do a· tese de que estrutura segue estrategia, mas falhando em
comprovar que alta performance está associada com adequação
entre estrategia e estrutura, s~gerindo duas alternativas: ou
performance econômica não está relacionarla com a congruencia
estratégia-estrutura ou fez-se necessário o controle da variá
vel estágio no ciclo de vida em pesquisas futuras.

Cable e Steer(87) estudaram a perfor-
mance econômica de 82 empresas inglesas, usando como variãvel
independente os imprecisos conceitos de forma organizacional
õtima - estrutura multi-divisional. com separaçao das ativi-

...••,
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dades corporativas e divisionais basead~ no horizonte de tem-
po, e organ ização func iona 1 em um iin ico negóci o -- e de forma
organizacional não ótima -- holdings, multi-divisional com
pessoal corporativo muito envolvido nas atividades divisionais,
e formas funcionais diversificadas -, concluindo que a forma
organizacional pode explicar entre 7% e 9% o retorno financei
ro. Cumpre destacar, no entanto, que o envolvimento do pessoal
corporativo pode ser a consequência, não a causa, da baixa

performance.

Em síntese, os estudos realizados sus
tentam a hipótese que estratégia e estrutura estão relaciona-

"das - diversificação conduz a estrutura multi-divisional ,des
de que se controle a variável competição -, mas não foi ain-
da demonstrado que estrutura contribui para performance econ~
mica, ou que as empresas que adequam estratégia e estrutura

Â . - Âtem mel h o r performance das que n a o o tem. O em o d o especial, e
preciso cuidado em analisar a direção da causação: o problema
estrutural pode ser tanto causa como consequência da performa~
ce econômica.

A hipótese de que a estrutura organi-
zaciona1 deve ajustar-se ao ambiente no qual a firma está

operando - teoria da contingência -, como meio de atingir
eficiência)tem sido constatada em diversas situações -- Lorsch
e Allen(88) estudando relações corporativas -- divisionais d~
monstrou que baixa performance desviava de ótima adequação, e
alta performance não; Lorsch e A1len acharam que alta perfor-
mance em tarefas de rotina tem estrutura mecanicista e em ta-
refas não rotineiras estrutura orgânica; Child(89) (1975) es-
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estabeleceu que firmas de alta performance delegam autoridade
mais rapidamente quando crescem do que as de baixa performan-
ce; Negandhi e Reimann e Simonetti e Boseman(90) encontraram
que em ambientes competitivos,descentra1ização conduz ~ alta
performance, presumindo que as necessidades operacionais ne-
cessitam ser descentralizadas em situações competitivas mais
dinâmicas para adequar-se ao ambiente.

A despeito dessas conclusões que sus
tentam a hipótese de contingência, existem diversos problemas;
em primeiro 1ugaGnão e claro a direção da causação, pois ta~
to baixa performance pode provocar centralização, come vice-
-versa; em segundo lugar, a importância da estrutura não e
clara, a re1a~ão da estrutura cóm performance econ6mica tem
sido achada fraca óu forte, como mostrado por poensgen (1974)
e Cable e Steer(91); em terceiro 1ugar"hã dois estudos que
não suportam a hipótese de que organizações descentralizadas
operam melhor em ambientes incertos (Mohr, 1971; Pennings,
1975)(92).

Recentemente, a congruência entre es
trutura organizacional, processos e sistemas tem sido conside
rada fator mais importante do que adequação com o ambiente

'9 ....\Khandwal1a\ ~) achou que as firmas mais eficientes eram
aquelas que adotavam redutores de incerteza, estrutura inter-
na diferenciada, procedimentos formalizados e decisões descen
tralizadasJtudo em proporção equilibrada, sugerindo que o gl~
ba1 (gestalt) era mais importante do que os fatores isolados;
Child(94) constatou que duas linhas ãreas internacionais, po~
suindo rotas, tamanhos e enfrentando problemas similares, ado
tavam praticas e estruturas administrativas completamente dis
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tintas, a despeito de serem igualmente lucjativas.

A despeito de estudos que sustentam
as hip6teses de contingência e congru~ncia, estrutural· fa-
zem-se necessários outros estudos para conclusões mais defi
nitivas.

3.3 - Modelos de Crescimento

As conclusões desses estudos empíricos
/\tem sido utilizadas na construção de modelos que tentam expli

car e prever a sucessão de estágio, em termos de relação en-
tre estrat~gia e estrutura, seguidos por empresas no seu pro-
cesso de crescimento.

3.3.1 - Modelo de Chandler(95)

A firma inicia-se com um ~nico produ-
to, uma ~nica função, em uma ~nica região; em seguida a ado-
ça0 de múltiplas regiões (estágio I), depois m~ltiplas funções

..(estágio 11) e por ~ltimo, mu1tiplos produtos (estágio 111).

A caractertstica do modelo de Chandler
~ que a adição de novas fontes de diversidade resulta em maior
complexidade, exigindo metamorfoses de organização ao
de estágios.

longo
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FIGURA 2.3 ESTRATEGIA E ESTRUTURA

Estágio

111 Escritório Central Fi

r I 1 ---,

I I ~iViSãO de Produto Org

I I 1

Depto •. Funci o~I Fir

Ir I I

_.

rma Multi-divisionalEstágio

Diversificação

Estágio anização Funcional

Integração Vertical

ma .Ind ividua l

Expansão Geográfica

~u_n_i_d_a_d_e__d_e__c_a_m_p_o__~l Unidade de Campo

Fonte: Reproduzido de Galbraith/Nathanson, in Schendel,
Strategy Management, 1979, p â q , 250.

3.3.2 - Modelo de Salter(96)

A diferença deste modelo para o de
Chandler situa-se na subdivisão do estágio 111 -- diversific~
ção ou adição de distintos centros de lucro -, em dois ou-
tros: estágio 3 - centro de lucro regional - e estágio 4 -
- centro de lucro por produto.

A passagem de um centro de lucro re-
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gional para outro baseado em produto nao parece justificar um
novo estágio, que caracteriza-se por uma mudança no "estilo
de vida"- estrutura, processo, recompensa, pessoas.

da organização.

, (97 )3.3.3 - Modelo de Stoppford

Como analisado no inlcio deste item,
Stopford concebe as seguintes alternativas para a organização
da operação das multinacionais: estãgio 11 ou estágio III,com
Di v i são In t e r n a c i o n a 1 - d i ver s i d a de de produ to e v en d as e x -
ternas inferiores a respectivamente 10% e 50% --; estágio 111,
com divisão de área - diversidade de produto abaixo de 5%--;
e s t á 9 io II I, c o m o r9 a n i z a çã o m u n d ia 1 de p r o d u to, nos' de m a is
casos.

Esse modelo considera a organização
mundial -- por produto ou por área -- no mesmo nível da divi-
são internacional, em termos de estágio(III), a despeito de
introduzir uma nova problemática na vida da organização. Por
isso, ao inv~s de falar-se em estãgi~~ mais conveniente esta
belecer 4 diferentes tipos de organização -- simples, funcio-
nal, holding (ou conglomerado) e multi-dívisional (por produ-
to, m e r c a d o o u re g i ã o ) -, que t e o r i c am e n te p o d e m a p a re c e r ... _-

1..0 II

to na forma dom~stica.como global (internacional).

Os estudos de Stopford ,e Wells e
Franko(98), que analisaram as estrat~gias internacionais das
empresas americanas e europ~ias respectivamente, sustentam e~
se modelo, em termos da sucessão de etapas seguidas em dire-
ção ã estrutura global: as empresas americanas, devido à com-
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petição no mercado interno, primeiro adotaram estrutura divi-
sional interna, integrando em seguida as suas subsidiãrias ex
ternas numa divisão internacional, antes de ati·ngir uma estrutura
~lobal as empresas europ~ias, devido ~ baixa competição in-
terna, partiram de uma holding (mãe-filha) externa acoplada a
uma estrutura funcional dom~stica, diretamente para uma estru
tura global, ao mesmo tempo que se divisionalizaram interna-
mente.

3.3.4 - Modelo de Galbraith/Nathanson(99)

A empresa inicia com um unico produto,
função e localização, adotando uma estrutura simples; com o
crescimento do tamanho, levando ã divisão do trabalho, surge
uma organização funcional simples; a partir dar, existem tr~s
alternativas de crescimento -' integração vertical, levando ã

estrutura centralizada funcional; crescimento interno, através
da diversificação relacionada, ocasionando adoção de estrutu-
ra mu l t i vd i v i s i o n a l ; ou diversificação não relacionada, atra
ves de crescimento da aquisição, acarretando a constituição de
uma holding ou conglomerado -; a adoção de estratégia de di-
versifica~ão relacionada, a partir de uma estrutura centrali-
zada funcional, devido ã dificuldade da mesma lidar com a di-

'versidade, acarreta a adoção de uma estrutura multi-divisional
(caso da Du Pont), que também pode ser atingida a partir da
consolidação do crescimento interno de uma holding (caso da
General Motors); inversamente, é posslvel que uma multi-divi-
sional, para explorar economia de escala adote uma estrutura
centralizada funcional, ou adquirindo um negócio não relacio-
nado, transforme-se numa holding (conglomerado); a estrutura
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global, consequêiicia da expansao internacional, pode assumir
as formas multi-divisional, funcional ou holding; a passagem
da segunda para a primeira pode ocorrer devido -a uma diversi-
ficação relacionada, e no sentido inverso visando explorar e-
conomia de escala, enquanto que da terceira para a primeira,
com intuito de consolidar o crescimento interno, e no sentido
c o n t r ã r io, a d qui r in d o n e 9 õ c i os não re 1 a c i·o na dos (F ig u r a 2. 4 ) .

A característica desse modelo é a sua
flexibilidade, nao havendo sequ~ncias fixas, pois a adição de
qualquer fohte de diversidade ~ função, área e produto -- a
uma forma mais simples, leva a ~ma nova forma. Apesar disso,
existem sequências dominantes, pois as condições ambientais -
__ populaçã-o, econômico, tecnológico, p o li t í c o , guerras ... -
_, tendem a levar organizações distintas a adotar caminhos
similares. Como infere-se das características do modelo, que
a estrutura de qualquer sequência é a concatenação de va-
rios passos área, produto, mercado, função ~ .. fazendo
de cada nivel hierãrquicoum ~ecanismo para lidar com uma fon
te especifica de diversidade. Finalmente, o modelo distingue
formas organizacionais de estãgio, podendo uma determinada for
ma ser alcançada a partir de estágiffi distintos.

Cada um dos tipos de organização - a
simples, funcional, h o 1 d i n g, m u 1 t i - d i v i s i o n ale. g 1o b a 1 -- , em
relação ãs variãveis -- estratégia, relações inter-unidades e
com mercado, estrutura organi.zacional, pesquisa e desenvolvi-
mento, medidas de desempenho, recompensas, carreiras, estilo
de liderança e controle, escolhas estratégicas --, têm as ca-
racterísticas mostradas na figura 2.5.
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FIRGURA 2.4
SUMARIO DO MODELO DE ESTAGIO DE

GALBAITH/NATHANSON

SIMPLES

de tamanho

vertical

FUNCIONAL

inter

GLOBAL
HOLDING

GLOBAL
FUNCIONAL

'\ Fstrat~gias conduzindo a nova estrutura,
Modelo de crescimento dominante nas firmas americanas

Fonte: Reproduzido de Ga1braith/Nathanson, 1n Schende1, Strategy
Management, 1979, pãg. 279
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MODELO ILUSTRATIVO DE CINCO TIPOS DE ORGANIZAÇAO
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3.4 - Estratégia e Estrutura Visão Atual

A despeito das diversas pesquisas em-
pfricas, discutidas anteriormente, terem sustentado em ~iver-
sos casos a hipótese de que a estrutura segue a estrategia, a
relação não parece ser tão linear como a estabelecida por
Chandler(lOO) -- criação de nova estratégia, emergência de no
vos problemas administrativos, declinio na performance econô-
mica, invenção de uma nova estrutura adequada, e subsequente
dos nfveis adequados de lucratividade --, da mesma maneira co
mo o modelo de c~escimento de Galbraith e Nathanson(lOl), adl
cionaram grande flexibilidade ã rigida sequência dos estágios
I, 11 e III propostos por Chandler.

Essas pesquisas adicionaram novas va-
riáveis - competição, performance econômica, ade
quaçao, congruencia,processo politico ... -- que moderam are
laçãoentre estratégia e estrutura, bem como novas interpret! \
çoes.

Assim, estabelece-se novo tipo de se-
quência sem o caráter rfgido da proposta por Chandle~ a saber:
partindo de uma situação onde estratégia e estrutura es t ã o

equilibradas a um nivel N, a empresa ao adotar uma estraté-
gia de nivel N + 1, para empregar recursos mais lucrativamén-
te. em função de mudanças ambientais - população, tecnologia
... -, pode chegar a uma situação - caso de monopólio ou
controle do ambiente -, onde a despeito do desequilibrio, a
lucratividade ê mantida; ou ter uma queda de lucratividade
-- condições competitivas --, que pode ser contornada de 3 mo
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dos alterar a estrutura para o estágio N + 1, como sugeri-
do por Chandler, restaurando performance e o equi1ibrio entre
estrat~gia e estrutura neste estágio (N + 1); ou recu~ndo,vo!

.•., \" \.

tando à e s t.ra t ê ç t a do nível N, que recupera pe r+o rman ce, e
equilibra e~trat~gia e estrutura agora no estãgio N; ou ain-
da, procura controlar o ambiente, para recuperar a perfor~an-
ce, a despeito do desequilibrio entre estrategia -- estágio
N + 1 e e s t ru t.ura-e s t âç í o N( 102). I·

,
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Figura: 2.6 ESQUEMA DE POSSíVEIS RELAÇÕES ENTRE ESTRATEGIA, ESTRUTURA E
PERFORMANCE.
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Estágio N Estrategia
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'\ ~
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brio -
mantido

Fonte: Reproduzido de Ga1braith/Nathanson, ~n Schendel, Strategy Management,
1979, pâg. 283.
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Neste contexto, existem situaçõeS em
que a estrutura segue a estrat~gia, como ocorre o inverso, is
to e, situações onde a estratégia segue a estrutura. Uma que-
da de performanceJdevido a um desajuste entre estrat~gia e es
trutura, poderá tanto ocasionar a mudança da primeira, como
da segunda, em função da distribuição de poder entre os altos
executivos. Por outro lado, não havendo proble~as de lucrati-
vidade nas atividades atuais, os executivos nem sempre esta-
rão dispostos a alterar sua estrat~gia para empregar mais lu-
crativamente os recursos da empresa, em resposta a mudanças
ambientais, dependendo sobretudo das respectivas personalida-
des -- prospector, adaptador ou defensor --, que como estudos
recentes têm demonstrado(103), podem ser igualmente bem suce-·
didos, desde que obtenham consistência entre a estrat~gia e
todos os pontos de estrutura~ A direção de causação real en-
tre esses elementos s5 poderi ser estabelecida a partir da
anilise das condições de mercado, performance, estrutura de
poder, historia e perspectiva da firma(104).

Em síntese, nao ~ importante discutir
a relação de causaçao entre estrategia e estrutura, pois em

" -alguns casos a queda de performance que se segue a adoça0 ~de
nova ~strat~gia exige mudança estrutural, como· e~ outros, e
ne c e s s ã r i o p r ime; r o u OI a a 1 t e r a ç ã o e s t r u tu r a 1 -- s i s t e ma de p~

der --, para criar-se condições de implementar nova estrategia.
Tendo em vista a existência de ·mGltiplas soluções para cada
situação, o importante é a congruência: a firma deve adequar
sua estratégia e estrutura, todos os componentes da estrutura
entre si, e a estratégia ao ambiente.
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4 - Esquema Conceitual Básico

4.1 - Estrategia Empresarial e Estrutura Organizacional sob
a Já t i ca Me r c a do 1 ó 9 ic a

O ponto focal do nosso estudo empiri-
co sobre'as emissoras de televisão brasileiras, no período
1950 a 1982, serã a análise das relações entre os padrões de
crescimento -- estrategia --, adotadas em resposta às mudan-
ças do ambiente externo -- ótica mercadológica e as for-
mas de organização estruturas -- empregadas por essas em-
presas.

. (105)No caso americano. ,ao longo da
história do processo de acumulação capitalista, em resposta
a mudanças na tecnologia, renda, população ... , as empresas
adotaram sucessivamente os seguintes padrões de crescimento:

i) expansao de volume
ii) dispersão geogrãfica

iii) integração vertical
iv) diversificação

Para fazer frente aos novos problemas
a dm in is t ra t ivos s u rg idos, d e c o r re n tes de s se s pa d rõ e s d e c re s c i
mento, as empresas alteraram sucessivamente a sua forma de or
ganização:

i) posto administrativo
ii) funcional simples (escritório cen-

t ra 1 )

-,
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iii) estrutura funcional
iv} estrutura multi-divisional

A adoção dessas novas formas adminis-
trativas nao se fez imediatamente, mas dentro de uma sucessao
de eventos:

.i) criação do.novo padrão de cresci-
mento

ii) emergência de novos problemas admi
n i s t r a t i vo s

iii) declinio da performance econômica
iv) invenção de nova estrutura, adequ~

ção ã nova situação
v) recuperaçao do s niveis de lucrati-

vidade.

Sub j ac e nte .a e s s a s u ce s s a o de e ve n tos ,
estava a frequente diferença de personalidade entre(106):

i) o formulador de estratégia
ii) o criador de organizações

Com base nestes fatos, Chandlerfürmu-
lou a seguinte hipótese:

"a estrutura organiiacional segue a estraté
gia de crescimento da firma, sendo os ti

/po,s mais complexos de estrutura resultados
I

da concatenação de diversas estratégias bã
sicas"(107) .
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E t d . t (108) d .s u os malS recen es , a espel-
to de constatarem o relacionamento estreito entre estratégia
e estrutura, questionam o cariter linear e mecanicista da
mesma, em diversos aspectos:

i) influencia do nível de competição

Somente em situaçõ~s mais competitivas consta-
tou-se a necessidade de alteração estrutural ,em
resposta as mudanças estratégicas, como meio
de manter a performance.

, ii) poder político dos executivos

Constatações de que, ao invesde a estrutui-a se-
guir a estratégia, deu-se o inverso em função

.-da personalidade ~ agressiva, adaptativa, de-
fensiva ... - e poder político dos executivos:
primeiro alterava-se a estrutura, como meio de
viabilizar a implementação de uma.nova estraté-
gia de crescimento.

iii) impacto na performance

Resultados inconclusivos sobre a necessidade de
alterar-se a estrutura, em resposta a adoção de
nova estratégia, para recuperar a performance,
que tambem ~ode ser alcançada, quer voltando a
situação anterior, quer influindo no ambiente
externo; bem como, o surgimento de novas propo~
tas teóricas, que relacionam performance com:

.••. . _, ••__ ~... ...-:.".~ •..~~'t'~- ~.--r>"
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1 - c on t ingência estrutura adaptada ao ambien-
te externo

2 -·congruência compatibilidade entre diver
sos elementos da estruturo.

iv) ampliação do conceito de estrutura

Incorporação, no estudo das relações com a es-
tratégia, do processo organizacional às dimen-
sões estãticas ~a estrutura:

- grau de centralização
- processo de alocação de recursos
- sistemas de avaliações e recompensa
- personalidades. e carreiras
- mecanismos de coordenação

v) formas híbridas e percursos alternativos

possibilidade de uma empresa atingir uma mesma
posição seguindo caminhos alternativos distin-
tos, em função de adotar formas híbridas de

estrategia de
crescimento

(
- crescimento de tamanho
- c r e s ci me n t o i n t e rn o

crescimento por aquisição
- integração vertical

diversificação relacionada
diversificação não relacionada

- consolidação de crescimento interno
- explorar economia de escala
- expansao internacional
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- simples
- s~mples funcional
- centralizada funcional
- holding ou conglomerada

multi-divisional
- global Ho l d i n q
- global Funcional
- global Multi-divisional

Essas considerações(109) devem ser en
tendidas como refinamentos e extensões das teses de Chandler,

Aonde a enfase mecanicista deve ser substituída por uma visão
mais holistica (gestiltica), quando da sua adoção como esque-
ma conceitual bãsico do nosso estudo.

Por outro lado, como foi enfatizado
anteriormente, esse trabalho é um estudo da relação entre es-
trategia empresarial e estrutura organizacional, sob a ótica

. A .mercadológica, não dentro do angulo da Teoria das Organizações
(Planejamento Empresarial), como é usual.

Isto situa-se dentro de uma proposta
do próprio Ch a nd le r , quando afirmava no final de "Strategy and
Structure ":

"Maiores pesquisas sobre o crescimento das in-
dustrias e negócios americanos devem considerar
a importância do mercado ( ... ) muitos autores
trabalhando com os princípios de administração
de empresas, muitas vezes descutem liderança,
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comunicação e estrutura, com apenas uma pass~
gem de referência sobre o mercado ( ... ) :1 por
outro lado ( ... ) outros especialistas sobre o
comportamento do mercado conhecem pouco sobre
o impacto do mercado sobre a admin~stração
das empresas(llO).

No nosso caso, falar em ótica mercado
lógica serã situar a anãlise das relações entre estratégia e
estrutura no contexto do processo de acumulação. onde a ten-
dência à concentração e centralização de capitais traduz-se
em diferentes dinâmicas de crescimento por parte das empresas
em particular, e dos setores industriais em geral, bem como
na constituição de estruturas de mercado, com padrões competl
tivos especificos.

As origens e expansao da Grande Empr~
sa, como foi mostrado na parte relativa às Bases Teõricas des
te estudo, é um processo inserido no contexto da concentração
e centralização de capitais, levando a diversas transformações
no "mo dus operandi 11 da economia capitalista: consolidação do
capital' financeiro, como meio de reunir os recursos necessã-
rios aos grandes investimentos; desenvolvimento de formas mais
impessoais de controle das empresas administração profissi~
nal e constelação de interesses ---, no lugar do antigo contro
le familiar: ênfase na competição por diferenciação de produ-
to e esforço de venda no lugar de competição por preço

Assim, um estudo sobre as relações e~
tre estratégia e estrutura, sob a õtica mercadológica, qeve
iniciar-se com a análise desse processo de concentração ao lon
90 do tempo, discutindo sucessivamente:

-
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i) padrões de crescimento (estrategias) adota
das pelas empresas, em relação ã evolução
do seu macro-ambiente econômico, social,
polftico e tecno15gico(111) e (112)

ii) mundanças na estrutura de mercado do setor
ao longo do tempo, a saber:

a) indústria competitiva

1. nio existem barreiras ã entrada de
pequenos produtores

2. produtores com custos mais elevados
(as firmas marginais) são firmas pe-
quenas e apresentam uma taxa de lu-
cro nula ou apenas ligeiramente su-
perior d. zero

3. as firmas marginais respondem por uma
parcela não negligentiãvel da produ-

- ~ d '. d- . (11 3)çao total a ln ustrla .

b) indústria aligapolista

1. existência de significativas barrei
ras ã entrada

2. existência de significativos~ diferen
ciais de custo, refletindo economias
de escala

3. produtores com custos mais 'elevados
(a s f i rmas m a rg i na i s) têm ta x as de 1 u
cra significativamente maiores que
zero e apresentam certa resistência
financeira(114).



· 85 .

t í i ) -e 1 f í d 1 ' - (115)nlve e ~rma assuml a pe a competlçao
de preço, cuja explicação relaciona-se, tan
to ã diferença, ao longo do tempo, entre o
potencial de crescimento (recursos dispon;-
veis para investir) das firmas e a taxa de
evolução de demanda, como ao tipo de estru-
tura de mercado:

1 - indústrias novas: a evolução da demanda
tende a superar o potencial de cresci-
mento das firmas, não havendo ainda fir
mas dominantes, nem necessidade de com-
petição por preços, que são determina-
dos tendo em vista ~ expansão de merca-
do(1l6).

2 - indústrias estratificadas: equil;brio
entre a evolução da demanda e o poten-
cial de crescimento da indústria; estru
tura de mercado caracterizada por uma~
firma dominante, ,ãs vezes mais de,uma,
muitas marginais e algumas intermediã-
rias; existência de competição de pre-
ço~ onde as empresas dominantes podem
praticar preços ofensivos ou defensi-
vos, visando respectivamente expulsar
ou nao deixar crescer as firmas margi-
nais e consequente concentração do mer
cado(1l7).

3 - indústrias maduras:'potencial de cres-
cimento da indústria supera amplamente
a evolução da demanda; estrutura de

---':"0'1
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mercado altamente concentrada, com for
tes barreiras i entrada; inexist~ncia
de competição de preço, devido a impo!
sibilidade de expulsão das firmas mar~
ginais, por seu porte e resist~ncia fi
nanceira, além da baixa elasticidade
da demanda a eles; os preços são deter
minados em função da geração de fundos
para financiar novos negõcios(118).

iv) padrões de competição por diferenciação de pro-
duto, cuja efetividade nao depende do carãter
mais ou menos inovador das firmas, mas de uma
"vocação da in diis t r i a para diferenciação de

IIproduto, decorrente de aspectos tecnológicos
funções bãsicas dos produtos e dos critérios
de avaliação utilizados pelos compradores p~
tenciais, em termos de:

numero de critério: produtos uni ou multidimen-
/'sionais, possibilitando enfase nas direrentes-

dimensões e pesos atribuídos, com consequente
segmentação de mercado .

natureza do criterio: objetivo x subjetivo

capacidade de avaliar: aspectos tecnicos x senso
comum

"estabilidade da avaliação: duradoura x efemera
(moda)(119).
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v) características do processo de diversificação,
cuja motivação bâsica, a despeito de contribuir
para diminuir riscos e incertezas, bem como ate
nuar flutuações cíclicas e sazonais, está nos
limites impostos pelo ritmo de evolução do mer-
cado corrente, ã expansão da empresa(120) .podendo '
adquirir as seguintes direções:

. na mesma ârea de especialização

produção de um numero maior de novos
produtos baseados na mesma tecnolo -
gia e vendidos nos mercados já exis-
te n te s (121 )

. fora da area de especialização

. entrada em novos mercados com novos
produtos, utilizando-se a mesma ba-
se de produção

expansao, no mesmo mercado, com no-
vos produtos baseados em uma
de tecnologia diferente

a rea

. entrada em novos mercados, com novos
produtos, também baseados em uma
área de te~nologia diferente(122).

Uma vez analisado o processo de acumu-
lação - concentração e centralização - de capitais do setor,
a partir da dinâmica de crescimento das firmas e da industria,
dos padrões de competição adotados e da resultante estrutura de

.._~
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mercado, estã-se ~m condições de discutir a relação entre a
direção desse crescimento (estratégia) e as formas de organi-
zação empregadas (estrutura).

Portanto, ã discussão da relação entre
estratégia e estrutura, sob a 5tica mercadol~gia, não interes
sam tanto as caracterlsticas organizacionais em si - estrutura
divisional, processo de alocação de recursos, sistemas de ava
liação e recompensa, personalidades e carreiras, mecanismos
de coordenação ... --, mas sim a sua relação com a dinâmica
do processo de acumulação.

Como foi discutido no item relativo às
bases t e ôr í cas deste estudo, a concepção de competição que 'se
adota n a o r se r s i t u a na estrutura dos mercados em si, mas sim
em termos de mobilidade de capital, onde a grande corporação,
atuando com diferentes produtos/mercados, transferindo conti-
nuamente capitais dos setores menos para os mais lucrativos,
possuindo sofisticada organização de vendas/pesquisa e desen-
volvimento, dispõe de mãxima flexibilidade/intensidade compe-
titiva(123) .

A - . . •. t i (124)o contrarlo, a flrma atomlS lca
da teoria neo-clãssica)atuando com um ~nico produto,num ~nico
mercado, por dispor de baixlssima flexibilidade e mobilidade
de capital, caracteriza-se como muito menos competitiva.

Em slntese, competição e um conceito
derivado da auto-expansão do capital(125), que na esfera da
produção exige um aumento continuo de produtividade, através
da incorporação do progresso técnico; na esfera da realização
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crescente market-share; e na esfera da distribuição (reparti-
ção), equalização da taxa de lucro.

Infere-se do exposto, o papel desemp~
nhado pela crescente complexidade da estrutura .organizacional
adotada pelas grandes corporaç~es, como meio de lidar com essa
diversidade de produtos e mercados, garantindo a competi
de entre os capitais(126).

r exatamente dentro deste contexto que
concebemos analisar as relações entre estrat~gia empresarial
e estrutura organizacional, sob a 5tica merca~o16gica.

A despeito da nossa concepçao de com-
petição nao se traduzi r' num problema de mercado em si, enqua~
to mobilidade de capital, ~ ao niveldo mercado, momento da
realizaçio, que o processo de acumulação se consuma, 'dando
ao mercad6logo uma 5tica ímpar, para captar a dinâmica glo-
bal do mesmo;

Daí nao nos interessar saber a prior;
qual orientação administrativa básica --- produção, finanças,
vendas, mercado, concorrênci a ... traduz a estratégia de
cr~scimento da empresa, na medida em que se entende essas al-
ternativas como momentos necessários do processo de acumula-
ção de capital, e enquanto tal passíveis de serem captadas c~
mo realidade objetiva, ao invés de decisões voluntaritas, ex-
pressas pela verbalização de executivos(127).

Metodologicamente, como explicado an-
teriormente , busca-se entender a estratégia empresarial em
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~eral e os fen5menos mercado16gicos em particular, nao como
"fait-ao[om~li" a partir de uma visão externa, mas sim capta~
do-se a sua pr5pria dinãmica intrinseca.

4.2 - Definições Opera~ionais

Estratégia - determinação das metas e objetivos a
longo prazo de uma empresa, a adoção dos caminhos de
ação e a alocação de recursos necessãrios para atin

. b.'t' '(128)glr esses o Je lVOS .

Estrutura - desenho, formal ou informalmente defi-
nido, atravesdo qual a empresa é administrada, i~
cluindo tanto as linhas de autoridade e comunicação
entre os diferentes cargos e funcionãrios adminis-
trativos, bem como as informações e dados que fluem
através dessas linhas de comunicação e autoridade
(129) .

Expansão de Volume - crescimento das empresas envol
vendo apenas o tamanho (volume) das operações, sem
alteração da linha de produtos, regiões geogrãficas
(mercados) e funções exercidas.

Dispersão Geogrãfica - crescimento das empresas en
volvendo atuação em novas ãreas geogrãficas.

Integração Vertical - crescimento das empresas en-
volvendo a incorporação (integração) de novas fun-
ções -- compras, fabricação, vendas ... --, além
das realizadas até então.
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Diferenciação de Produto - introduçao na linha de
produto de uma nova mércadória que ~ substituta
próxima de alguma outra previamente produzida pela
firma (mesmo mercado)(130).

Diversificação - introdução na linha de produto de
uma nova mercadoria que não ~ substituta próxima
de alguma outra previamente produzida pela firma
(novo mercado)(13l).

'\Posto Administrativo - corresponde a estrutura de
uma empresa fabricando um único produto, num único
local e realizando uma unica operação -- fabrica -
ção, compras, venda por atacado, venda a varejo ...

"'Estrutura Funcional Simples - corresponde a estru-
tura (escritório central) de uma empresa fabrican-
do um unico produto e realizando uma única opera-
ção, mas atuando em diversas regiões geográficas.

"Estrutura Funcional - corresponde a estrutura vol-
tada para coordenar as atividades de uma empresa
que executa diversas funções -- compras, fabrica-
ção, vendas ... --, em termos de desenvo 1vi mento
de previsões, planos e t~cnicas de balanceamento.

Estrutura Multidivisional - estrutura baseada na
divisão do trabalho em relação ã dimensão tempo
-- decisões estrat~gicas (longo prazo), decisões
operacionais (curto prazo) --, onde o escritório ce~
tral, composto de gerentes gerais -- usualmente gr~
pos de executivos -- cuidavam das decisões estra-



.92 ..

t~gicas como um todo.e do controle interno do dese~
penho das divisões operacionais, mas sem envolvimen
to nas atividades do dia-a-dia, que eram delegadas
aos executivos dessas divisões, responsãveis pelos
desempenhos globais -- centro de lucro -- das mes-
mas, e não por funções especificas. A estrutura mul
tidivisional pode ter o seu centro de lucro formado
em torno de produto, ãrea geogrãfica ou mercado (tl
po de cliente).

Holding ou Conglomerado·- grupo de empresas de pro-
priedade comum, mas atuando de maneira isolada e
estanque.

M~canis~ó de Coordenação - mecanismos utilizados na
coordenação de atividades inter-departamentais ex-
tremamente diferenciadas, criadas como meio de per-
mitir ajuste mais adequado a um ambiente externo c~
racterizado por mudanças rãpidas e incertas; em or-
dem crescente de complexidade e custo, em função do

. ( 132)aumento da incerteza tem-se :

- Hierarquia
Regras
Estabelecimento de Objetivos (Plane-
jamento)

- Contato Direto
- Regras de ligação Interdepartamental
- Forças Tarefas Temporãrias
- Times-Permanentes
- Regras de Integração
- Departamento de Integração
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Joint-Venture - empresa cuja propriedade e contro-
le é igualmente compartilhado por duas ou mais
firmas(133) .

Mercado - demanda por um qrupos de mercadorias subs
titutas próximas entre si(134).

Indústria - grupo de firmas engajadas na produção
de mercadorias substitutas próximas entre si, isto
e, fornecidas ao mesmo mercado(135).

AIndústria Competitiva Homogenea - há competição de
preço, mas não de diferenciação de produto(136).

/\Indústria Oligopolista Homogenea - nao hã competi-
ção de preço, nem de diferenciação de produto(137).

Indústria Competitiva Diferenciada - ha competição
de preço e de diferenciação de produto(138).

Indústria Oligopolistica Diferenciada - nao há com
petição de preço, mas ha de diferenciação de prod~
to(139) .

Base Tecnológica - cada tipo de atividade produti-
va que emprega maquinas, processos, capacitações e
matérias-primas complementares e estreitamente as-

. d d d - (140)SOCla as no processo e pro uçao .

Area de Comercialização - cada grupo de clientes
que a firma espera influenciar através de um mesmo
programa de vendas(141).
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Horizonte de diversificação - atividades situadas
dentro da base tecno15gica e/ou ãrea de comercial!
zação da empresa, onde ê relativamente simples di-
recionar sua diversificação(142) o

Fusão Interna - aquisição de outro produtor em uma
d~s ind~strias em que a firma jã opera e cujo úni-
co objetivo é promover a redução ou evitar um acres
cimo da capacidade instalada da industria, amorte-
cendo a competição no mercado(143) o

Fusão Diversificante - fusão que possibilita a em-
presa afastar-se de sua base tecno15gica e área de
comercialização (horizonte de diversificação) ,alem
de dotã-la de quadros técnicos e de uma equipe ge-
rencial com a especialização requerida pela
atividade( 144) o'

nova

Barreiras ã Entrada - medida da mobilidade' de capital
inter-industrias, traduzida nas dificuldades de di
ferentes nlveis ao ingresso de um novo produtor em
determinado mercado, devido a(145).:

- diferenciação de produto
- larga escala de produção
- vantagens absolutas de custo
- eXigências pesadas de capital
- alta relação capital-produto
- estratégias dos grupos oligopolistas

de evitar entradas: controle de pa-
tentes, insumos b â s í c o s , 000
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Grau de Concentração - medida da independência das
firmas no mercado e de sua capacidade de influên _
ciar o preço de mercado das mercadorias, traduzi~a
na parcela da produção total controlada por ~m gr!
po reduzido de grandes empresas(146),

Grau de Colusão - medida da eliminação da competi-
çao num setor, através da influência dos oligopó-
lios, obtida de acordos (secretos) entre si, sobre
os preços e quantidades produzidas(147)",
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4.3 - Pressupostos do Estudo

o presente estudo procurarã estudar os
seguintes pressupostos/deduzidos da base teõric~ anteriormen
te discutida:

i) a relação entre estrat~gia e estrutura nao
tem o carãter linear proposto por Chandler,
havendo situações em que a estrutura segue
a estrat~gia, como situações inversas, on-
de ~ necessãrio primeiro uma alteração es-
trutural - sistema de poder para
criar-se condições de implementar nova es-
t ra t~ 9 i a.

.,"

ii) a congru~ncia entre estrat~gia empresarial
e estrutura organi zacional tem forte im-
pacto sobre a performance econõmica das e~
presas, em função de permitir capitalizar
as sinergias potenciais internas, condici~
nando inclusive as estrat~gias posteriores
de crescimento.

iii) o nfvel de competição existente nos diver-
sos mercados ~ uma influ~ncia moderadora
entre a adequação estrat~gia/estrutura e
os resultados de performance econõmica.

iv) estrat~gias de integração vertical levam
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ã adoção de estruturas funcionais centrali
zadas, enquanto que estratégias de diversl
ficação i adoção de estruturas multi-divi-
sionais/como meio de atingir altas perfor-
mances econômicas.

v) a introdução de inovações tecnolõgicas e a
institucionalização do processo de pesqui-
sa e desenvolvimento (criação de produtos)
tem forte impacto na concentração (oligop~
lização) dos setores econômicos.

vi) a capacidáde em superar as dificuldades
inerentes a especificidade da atividade
artlstica, em termos de tornar endogeno o
processo de criação de programas, ao invés
de deixá-lo na dependência de'\gênios'~isol~
dos, torna-se fundamental para as emisso-
ras de TV transformarem momentâneas lide-
ranças de audiêricia, em posição consolida-
da de mercado.

vii) o desenvolvimento da industria de TV, num
nrorpc:.c:.n rio i n d u s t •..t a l i z a c à ••••,t" -_ .•.•.•..•- _ .•..•• ",",""",,",\;I UI' Y U

h ....,..._.......•_UQ,:,c:uuu na
substituição de importações, torna-se fun-
damental para as proprias empresas fabri-
cantes de produto de consumo superarem as
limitações impostas} pelo estreitamento dos
mercado~ ao seu crescimento.

. I _. . • ...-- - ~ - ,-
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4.4 - Metodologia dQ Estudo

A metodologia utilizada para testar
estes pressupostos estará baseada na realização de uma análi-
se histórico-estrutural-funcionalista de estudos de caso(148)
de emissoras de TV brasileiras, no período 1950-1982, no eixo
Rio de Janeiro/São Paulo.

Foram estudadas as seguintes emisso-
ras:

. São Paulo - TV Tupi (Canal 3/4); TV Paulista/Glo
bo (Canal 5); TV Record (Canal 7)
TV Excelsior (Canal 9); TV Cultura
(Canal 2); TV Bandeirantes (Canal 13);
TV Gazeta (Canal 11) e TVS (Canal 4) .

. .Rio de Jdneiro - TV ·Tupi (Canal 6); TV Rio (Canal
13); TV Continental (Canal 9); TV
Excelsior (Canal 2); TV Globo (Canal
4); TV Educativa (Canal 2); TVS (Ca-
nal 11); TV Bandeirantes (Canal 7) ;
TV Record (Canal 9).

Para cada uma dessas emissoras obteve-
-se, através de jornais e revistas especializadas em TV, um
mapa de programação, referentes a uma semana por ano (meses de
junho/julho), ao longo de toda a sua história, bem como, dados
de audiência caracterizando a evolução dessa programaçao.
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Assim, numa primeira aproximação, os
mapas de programaçao caracterizavam a estratégia e as audiên-
cias sua eficácia, passando a ser c omp leme n t a dcs p o st e r i o rmen
te com .informações relativas a outros aspectos dessas empre-
sas -- comercialização, produção, técnica, finanças, estrutu-
ra organizacional, ... --, a partir de fontes secundárias

entrevistas em jornais e revistas, livros, teses, pesqui~
sas, ... -- existentes e já classificadas em hemerotecas de
blibi~tecas especializadas. Umas poucas informações faltantes
e julgadas necessárias para a presente análise, foram obtidas
através de entrevistas diretas, de caráter rápido e informal .
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vel da incerteza -- "mecanicista", centralizada, papéis
bem definidos, comunicação através de cadeia de comando,
no caso de mercado. e 1 inhas de produto estãvei s --; "o.!:.

gãnica", descentralizada com papéis ambíguos e grande
nrvel de comunicação lateral, no caso de altas taxas de
mudança de mercado e tecnologia --, dar a grande de s ceri

tralização do conglomerado dever-se à necessidade de ge
rir maior diversidade; em síntese, maior a atividade de
novos produtos, mais alto nlve1 de tecnologia e incert~
za, mais as necessidadeshierãrquicas necessitam ser
sup1ementadas com mecanismos de coordenação interdepar-
tamental (vide Galbraith/Nathanson, op. cit., 256 a 258);
interessante que essa idéia de estratégia ca~acteri·zada
por diversidade e incerteza, consequ~ncia, como afirma



· 118 .

Jacob Frenke1, do moto real da evolução dos mercados
o progresso técnico e a acumulação de capital .-, na

da mais é do que o conceito de marketing, comó filoso-
fia administrativa bãsica. (Vide Frenke1 Jacob, in
Labini, P. S., Oligopólio e Progresso Tecnico, São Pau-
lo, Forense/Edusp, 1980, pãg. 26).

128 - Vide Chand1er, A1fred~ Strategy and Structure, op. cit.,
pago 25; outros conceitos de estratégia são: "d e f i n í ç à o
do objetivo bãsico i longo prazo e da forma de alocação
dos r-e cu rso s " (Scott, John, "Co po r a t i on , Classes and
cap t t e l t sm", Londres, Hutchinson, 1979, pãg. 35). "c on-
junto de produtos e mercados, valor de crescimento (pe-
netração de mercado, desenvolvimento de produto, desen-
volvimento de mercados, diversificação), vantagem comp~
titiva e Sinergiall (Ansoff, Estratégia Empresarial, são
Paulo, McGraw-Hi11 do Brasil, 1977, pago 91 a 93) IIOpO.!:.

tunidade de mercado; capacidade, compet~ncia e recursos
da empresa; valores e aspirações pessoais dos dirigen-
tes; reconhecimento das obrigações para com outros seg-
mentos; da sociedade além dos acionistas (conceito de
responsabilidade social," (Andrews, K. R., The Concept of
Corporate Strategy, Dow-Jones-Irwim, 1971, pago 38),
resposta is questões IIQual € o nosso negócio? Qual serã
o nosso negócio? Qual deveria ser o nosso negócio?1I
(Drucker, P., Administração: tarefas, responsabilidades
e praticas, são Paulo, Pioneira, 1975, pãg. 132); IIplano
de alocação de recursos para a demanda antecipadall

(Chandler, A. S., o p . cit., pãg. 383).

129 - Chandler, op. cit., pago 14; outra definição na mesma
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obra: "projeto (design) que integra ·os recursos existen
tes da empresa ã demanda corrente 11 (pãg. 383).

130 - Diferenciação de produto, ao mesmo tempo que pressupoe
mercadorias substitutas próximas entre si (mesmo merca-
do), pressupõe novo produto -- modificação de especifi-
cação ou melhoria de qualidade --; nesse sentido produ-
to diferente é produto novo. Vide Guimarães, E. A., op.
cit., pãg. 37.

131 - Vide Guimarães, E. A., op. cit., pago 37. Diversifica -
ção é chamada horizontal quando produtos novos -- nao
substitutos próximos, podendo ser baseados na mesma ou
nova tecnologia -- são vendidos aos clientes atuais da
empresa; concêntrica quando os produtos novos baseiam-
-se na mesma tecnologia ou vendidos ã clientes simila-
res; conglomeração quando os produtos novos baseiam-se
em nova tecnologia e são vendidos ã clientes distintos;
integração vertical quando os novos produtos mesma
tecnologia ou distinta -- destinam-se ã própria empresa:
(Ansoff, op. cit., pãg.lll); Kotler concebe estrat~gias
de crescimento intensivas -- penetração de mercado,desen
volvimento de produto e desenvolvimento de mercado
que não constitui diversificação, pois essas estratégias
pressupoem mercadorias substitutas próprias entre si; de
crescimento t n t e ç r a t i v a s i-e- retrointegração, pró-integr~
çao e integração lateral --, que corresponde ã diversifi
caça0 horizontal ou concentrica de Ansoff; estratégia
conglomerativas, visando desenvolvimento financeiro, ou
de habilidades, ou de estabilidade. (Kotler, Administra-
ção de Marketing, op. cit., pago 320 e 321).
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132 - Galbraith/Nathanson, op. cit., pâg. 258.

133 - Cul rna râe s , op. cit., pago 67.

134 - Guimarães, op. cit., pãg. 33; certos ~utores apresentam
o conceito de "missão: uma necessidade existente de
produtos", diferente do de "cliente: comprador efet,i
vo -- a unidade econõmica (um individuo, uma familia,
uma empresa) que possui tanto a necessidade do produ-
to quanto o dinheiro para satisfazê-lo) (Ansoff, op.
cit., pãg. 89).

135 - Guimarães, op. cit., pago 33.

136 - Gu ima rãe s, o p. c i t ., pa g. 4O .

137 - Guimarães, op. cit., pago 40.

138 - Guimarães, op. c i t . , pago 40.

139 - Guimarães, op. cit~, pago 40.

140 - Penrose, E., op. cit., pago 109; certos autores definem
industria não em relação ao mercado -- mercadorias
substitutas próximas -, mas ã tecnologia: "um grupo
de firmas engajadas na produção de mercadorias seme-
lhantes em seus processos de fabricação" (Robinson,
Jn an , "Lmpe r f e ct Competition Ra v i s i t.ed !", in Co'lected
Economic Paper, v. 2. üx ro rd , Brasil Blackwell, 1960,
pãg. 222; o inconveniente dessa definição e que muitas
mercadorias de uma mesma industria são de mercados di
ferentes -- substitutas remotas entre si. Jã o concei
to de base tecnológica pressupõe uma nova base sempre
que houver uma descontinuidade -- "corte" - tecnológico.

-
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141 - Dentro de um mesmo mercado -- mercadorias substitutas
próximas entre si -- podem ser encontradas diferentes
ãreas de comercialização -- "grupos ocupacionais (como
donas de casa, fazendeiros ou firmas industriais), or-
ganizações de distribuição (como diversos grupos de
atacado ou varejo), grupos geogrãfico, (no caso de fir
mas cujos mercados existentes são geogr~ficamente 1imi
tados), diferentes grupos de renda e grupos sociais
etc. ( ..• ) importância de fronteira ( ... ) uma nova
ãrea exige ( ... ) um novo tipo de programa de vendas e
capacidade de enfrentar um tipo diferente de pressao
competitiva". (Penrose,·op. cit., pãg. 110).

142 ~ Guimarães, op. cit., pãg. 68.

143 - Guimarães, op. cit., pãg. 66.

144 - Guimarães, op. cit., pãg. 66.

·145 - Semm1er, op. cit., pago 43 e 47.

146 - Semm1er, op. c i t . , pãg. 43.

147 - Semm1er, op. e t t . , pãg. 43.

148 - Análise histórica: reconstituição do desenvolvimento de
um fa~Q ou de um organismo social; análise estrutural:
análise sistemática da forma, do funcionamento, dos
elementos e de suas inter-relações, da dinâmica inter
na de um fato, de uma instituição, de uma comunidade
ou de uma sociedade de estudo; análise funcional: exa
me das relaçijes entre um fen5meno e Dutro mais amplo,
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no qual o primeiro está inserido, para conhecer o pa-
pel do primeiro, ou seja, para verificar quais. variá-
veis do primeiro acarretam variações no segundo, e
como se dão essas variações; análise monográfico: es-
tudo de caso através da investigação exaustiva de to-
das as variáveis de um evento; anãli~e comparativa
análise sistemática de dois ou mais fatos ou organis-
mos sociais, diferentes no espaço ou no tempo, para
separação de seus elementos constitutivos e verifica-
çao do que há de comum e do que hã de especffico en-

"tre esses fatos ou organismos; vide Abramo, Perseu,
"Pesquisa de Ciências Sociais", in Hirano, Sedi Hirano
(org.), Pesquisa Social - Projeto e Planejamento. São
Paulo, T. A. Queiroz, pãg. 35 e 36.
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CAPITULO III

TELEVISAO BRASILEIRA - DECADA DE 50

"0 empreendimento da televisão
no Brasi 1, em primei ro 1 ugar de-
vemo-lo a quatro organizações que,
logo, desde 1946, se uniram aos
Ridios e Diârios Associados (, ;.)
a Companhia Antártica Paulista,a
Sul Améri ca de Seguros ( ... ) o
Moinho Santista e a Organização
F. Pignatarill, .

Assis Chateaubriand

1 - Ambiente de Mercado

A implantação da TV brasileira, a pa!
tir dos anos 50, deve ser situada no contexto do processo de
substituição de importações:

lia dinâmica do processo de desenvolvimento
pela via de substituição' de importações p~
de atribuir-se, em síntese, a uma série de
respostas aos sucessivos desafios colocados
pelo estrangulamento do setor externo,atr~
vês dos quais a economia vai-se tornando
qualitativamente menos dependente do ex-
terior e mudando qualitativamente a nature
za dessa dependencia"(l)

Esse processo tem sido subdividido em
tres períodos distintos:

primeiro período: da crise de 29 ã Segunda Guerra Mundial, c~
racterizado pela substituição dos bens não-
-duráveis de consumo final.
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sugundo perfodo: dec~nio apos a guerra, a despeito de uma re
tomada do crescimento voltado para fora, a
economia brasileira expandiu sua industria-
1ização, entrando nas faixas de bens de con
sumo durãveis, e em algumas faixas de prod~
tos intermediãrios e bens de capital.

terceiro perlodo: a partir de 1954, com condiçoes, externas
francamente restritivas, dos paises da Am~
rica Latina, praticamente s6 o M~xico e o
Brasil continuaram a sua expansã~ :.indus-
trial em ritmo considerãvel, a custa de
considerãve1 desequilibrio do balanço 0 de
pagamentos (2) .

A primeira metade da d~cada de 50, du
rante o governo Vargas, foi intentado um padrão de acumulação
para a economia brasileira baseado na expansão previa do se-
tor produtor de bens de produção, visando dar condi~6es para
uma expansão industrial posterior mais equilibrada entre os
três departamentos: produtor de bens de produção, produtor de
b8ns de consumo nao duráveis, e produtos de bens de
duraveis(3) .

consumo

No go~erno Kubitschek, atrav€s do
s 1o ganil C in que n t a a nos em ci n co ;;, S e r á in t r o d u z ià o um nüvü

.padrão de acumulação, voltado para implantação imediata do
departamento produtor de bens de consumo duraveis, acarretan-
do um novo tipo de dependência ao capital estranteiro, como
meio de compensar a insufici~ncia da fabricação interna de
bens de produção:

"agora, a industrialização das economia
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dependentes entrava na divisão internacio~
nal do trabalho do mundo capitalista como
uma nova forma de expansão desse sistema,
elevando-se do antigo patamar de produto-
res de matérias-primas versus produtores
de manufaturas para produtores de manufatu-
ras de consumo versus produtores de manufa-
turas de bens de produçao" .. (grifos acres-
cidos)(4)

A televisão, dentro do sistema capit~
lista, ao lado de divertir ou instruir, atende a objetivos
econômicos bãsicos(5):

i) ampliação da produção: alternativas de investi-
mento

ii) propaganda para produtos: efeito-demonstração

iii) ampliaçâo do mercado e do setor de comunicação:
industria cultural

iv) difusão e reforço da ideologia dominante: violên
cia simbõlica

Em sfntese, como afirma Milanesi:

liA televisão nâo desencadeou nenhuma mudan
ça social, porem ela foi o instrumento for
talecedor dos esquemas econômicos prevale~
centes ( ... ) Ela fornece ao publico, dida-
ticamente, as diretrizes do consumismo que
é o sustento do sistema capitalista. As mu

.. - ~
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danças econ6micas exigiram um consumo pro-
gressivo; a expectativa da população foi
sendo formada dentro desse esquema; a tele
visão, sobre essa expectativa, ampliou o
desejo de consumoll(6) o

Durante a década de 50, o setor secun
dãrio -- industria -- acentuou a tendência de crescer a fren-
te do PIS, especialmente na segunda met~de da dêcada:

QUADRO 3.1.

PRODUTO INTERNO REAL E PRODUÇAO INDUSTRIAL - (1940/1961)

(Taxa anual media de crescimento por período) -

Produto Produção
Perídos Interno Re a 1 - Industrial

1940-1945 4,7% 6,2%
1946-1950 7,3% 8,9%
1951-1955 5,7% 8,1%
1956-1961 6,0% 11 ,O%

-
Fonte: Fundação Getúlio Vargas e CEPAlo

Como consequência, o setor secundário
aumentou sua participação na produção econ6mica, em detr;me~
to dos demais setores, alem de diminuir, num primeiro momento,
a dependência externa:

·'r'·· •



127

QUADRO 3.2

PARTICIPAÇAO DOS.SETORES NA PRODUÇAO ECONOMICA (1947-1960)

.(em %)

.,

1947 1960

Setor Primário 27,6 22,5
Setor Secundário 19 ,9 25,2
Setor Terciário 52,5 52,3
Produção Econômica 100,0 100,0
Coeficient~ de

Abertura 14,6 6,8
I

Fonte: Conjuntura EconÔmica, setembro, 1971, v , 25, nQ 9.

Outra consequência do processo de in-
dustrialização foi o crescimento da ~rbanização como e mo.stra
do a seguir:
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QUADRO 3.3.

·POPULAÇAO URBANA X RURAL (1940-1960)

u 1-9-1940 1-7-1950 1-9-1960ioI~
Urbana 12.880.182 31 ,2% 18.782.891 36,2% 32.004.817 45,1%

Ru ra 1 28.356.133 68,8% 33.161.506 63,8% 38.987.526 54,9%

Total 41 .236.315 100,0% 51.944.397 100,0% 70.992.343 J 100,0%

-

Fonte: Fundação IBGE/Cursos de 1940, 50 e 60.

Essa evolução correspondeu ~s seguin-
tes taxas de crescimento m~dio anual da população na d~cada de
50:

População Urbana 5,5%
População Rural 1,6%
População Total 3,2%

Entre as condiç5es que viabilizaram a
implantação da televisão no BrasilJdestacam-se o·desenvo1vime~
to pr~vio do râd·io, do setor de ag€ncias de propaganda, empr~
sas de pesquisa ...

As principais emissoras de râdio ini-
ciaram suas operaçoes nos seguintes anos:
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Rio de Janeiro

Rádio Corcovado (Westinghovse) ..................... 1922
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro..... 1923
Rádio Educadora (Tamoio) 1927
Rádio Difusora 1930

Rádio Mayrink veiga................................ 1930
Rãd io Gua nab a ra .
Rádio Nacional

São Paulo

1932
1936

R~d i o Re co rd 1930
Râ d i o Mundial...................................... 1933

Rádio Cultura 1933
Rãdi o E xce 1 s iar ~ . . . . . . . . . . . . . . . 1934
Rádio Difusora 1934
Râ d i o Tupi ,.................. 1937

Rádio America .......................................

Outros Estados

Rádio Cultura (PE) . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .....
Rádi o Gaucha (RS) .
Rád io E sp ir ito Sa n to (ES) .
Rádio Difusora Porto Alegrense (R.S.) i •••••

Rádio Guarani (M.G.) .
Rádio Farroupilha (RS) .
Rádio Sociedade da Bahia (BA) .
Rádio Inconfidência (M.G.) .
Rádio Mineira (M.G.) .
Rádio Vera Cruz (RS) . . . .. . .

1937

1923
1927
1933
1934
1934
1935
1936
1936
1936
1936
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Rádio Nacional (R.S) .....•.......•..•.............. 1936
Rádio C1ub de Pernambuco (PE) .1937
Râ d í o Bagé (AM) 1......... 1939

Rádio Difusora (SE) .. . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1939

o setor de agências de propaganda teve a seguinte evolução:

Eclética Ii •••• Ii •••••••••••••• Ii Ii 1911

Depto. Propaganda G.M 1926
N • W. Aye r 1 9 2 8

J.W. Thompson 1929
Interamericana (Foreign Advertising) .... 1929
Lintas 11................ 1931

Stan d a rd ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1933

M cC a nn '":E r ic ks o n : 1935
Norton 1946

Al c a nt a r a Machado....................... 1954
De o i s o n .••• 11 11................... 1957

MPM 11............ 1957

Os institutos de pesquisa iniciaram suas operaçoes em:

IBOPE 1942

IP01\1 •.•.•.•••...•••••••••••.•••••.•••••. 1952

INESE ... 11.............................. 1958

A implantação de outras organizações
\relacionadas a indústria da comunicação, que representam par-

te da infra-estrutura necessária ao desenvolvimento da te1evi
são comercial, incluem:
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· distribuidoras de filme: United Arts (1919) e
Co1umbia Pictures (1934)

· associações: APP (1937); ABI (1951); ABRP (1954);
ADVB (1956); ABAP (1957).

escolas de comunicação: Casper Libero (1947)
ESPM (1951).

· controle publicitãrio: Le10t (1936); Cruzeiro
(1941).

· outras: Fotoptica (1953) e Carlos Niemeyer (1959).

Em 18/09/50 inicia-se a implantação
das emissoras de TV, que durante essa década concentra-se no
eixo Rio/São Paulo, com as seguintes emissoras:

São Paulo

TV - Tupi/Difusora - Canal 3 18/10/1950

TV - Record - Canal 7 ...........................
14/03/1952
27/09/1953

TV - Paulista - Canal 5 ........................",

Rio de Janeiro

TV - Tupi - Canal 6 • • • • • • • • • '"1 • • • • • • • • • ••••••••• 20/01/1951
13/07/1955

"1959
TV - Rio - Canal 13 • I ••• " • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••

TV - Continental . . . . . . . . . .. . . . . .. . ... . . . . . . . . . ....

Outros Estados

TV Itacolomi (Belo Horizonte - Canal 4)
TV Piratininga "(Porto Alegre) - Canal 5

•••••• "I •• 08/11/1955
20/12/1959
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As autori~ações de fUDcionamento para
emissoras de TV evoluiu segundo a seguinte cronologia:

GRJi:FICO 3. 1 .

CRONOLOGIA DAS EMISSORAS BRASILEIRAS DE TELEVISAO(1950-1960)

(pela data de autorização oficial)

18

5550

Fonte: Dente1
Obs.: A Primeira emissora autorizada, a 22.11.50, foi a

TV Record,de são Paulo

Neste período, as vendas de televisores
P&B e o total de aparelhos em uso tiveram a seguinte evolução:
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QUADRO 3.4.

TELEVISORES P&B NO BRASIL-DECADA 50

Aparelhos Vendidos Aparelhos em Uso

Quantidade Variação Quantidade Variação
-

1951 3.500 - 3.500 -

1952 7.500 114,3% 11.000 214,3%

1953 10.000 33,3% 21 .000 91 ,0%

1954 13.000 30,0% 34.000 61 ,9%

1955 40.000
I

207,7% 74.000 11 7 ,6%

1956 67.000 67,5% 141.000 90,5%

1957 81.000 20,9% 222.000 57,4%

1958 122.000 50,6% 344.000 55,0%

1959 90.000 (26,2%) 434.000 26,2%

em milhares

FONTE: ABINEE, citado em Briefing, São Paulo, ano 3, nQ 25, set.1980
OBS.: Vida Oti1 de TV P&B = lO anos
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Gráfico: 3.2 - TV P x B - Brasil
aparelhos

em Uso

Vendas
Anuais

Fonte: ABINEE (Quadro 3;4).

•

A taxa. de variação anual m~dia em rela
çao ao primeiro ano apresentou o seguinte valor:

Aparelhos vendidos 50,0%
Aparelhos em uso 82,7%

o custo de um aparelho de TV P&B(7) era
de Cr$ 9,00 - três vezes o preço da mais cara vitrola da época;
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cerca de Cr$ 250.000,00 atuais --, tratando-se de um bem so
acessivel inicialmente is classe~ mais altas.

A partir de 1951, a Invictus de
Bernardo Kocubej iniciou a produção no pais -- implantação e
montagem de 3.000 Kits adquiridos a US$ 375.000,00 -- seguido
de diversas outras empresas: R.C.A, Standard Eletric - ITT
GTE - Silvania, ABC (Recife), Advance (B.H.), Astron, Colora-
do, Denison/Zenith (RJ), GE, Manchester, Philco, Philips, Semp,
Springer/Admi ral, Telefunken e Teleotto(8).

'0 investimento publicitãrio em consta~
te ascençio durante a d~cada de 50, concentrou-se no eixo São
Paulo/Rio, como m~stra o grãfico seguinte:



1950

1955

1960
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Gráfico: 3.3

~r- PARTICIPAÇÃO DE SÃO PAULO E RIO NO INVESTIMENTO
~ PUBLICITÁRIOl~ 60%~'-

~ 67%
~

~ 170%~

~ 69%I~

~
~

69%

@ 69%

~ 72%

~
71%

~ 170%
- -

I I 69%

70%
I

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Fonte: Reproduzido de Publicidade Brasileira, Ano 11, n917,

junho 1978, pâg. 7.
o

Três anos apos o aparecimento d~ tele
visão, os gastos em publicidade atingiram 3.500 milhões d~
cruzeiros e entre os quinze maiores anunciantes haviam três
empresas ,nacionais(9)
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QUADRO 3.5.

PRINCIPAIS ANUNCIANTES BRASILEIROS - 1953

. Cia. Antartica Paulista (Nac.)
Esso Standard do Brasil

................... Cr$ 70
Cr$ 28..........................

Cia. Industrial Gessy (Nac.) ~ Cr$ 27
The Sidney Ross Co. Cr$ 25
I rmàos Lever Cr$ 20

The Shell Brazil Limited .....•................... Cr$ 18
The Coca -Co1a Export Company Cr$ 15
Cia Cerverjaria Brahma (Nac.) Cr$ 14
The Johnson & Johnson ............•.•...•......... Cr$ 13,5
Atlantida Refining Co ................•..•........ Cr$ 13

· The Gi11ette Sa fety Razor Co. Cr$ 12
· The Colgate Palmolive Pes t Co. . . c-s 12

Cr$ 12
Cr$ 12
Cr$ la

· Eno Scott Howne & Co. . ~. " ..
Souza Cruz ." .· Cia. de Cigarros

Companhia Nestlê .................................

milhões
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

\I

11

FONTE: Nelson Werneck So dr-e , IIHistória da Imprensa no Brasilll

,

Rio de Ja~eirc, Graal, 1977, p. 465.

Já em 1952, a TV Tupi/Difusora super~
va o faturamento de qualquer emissora paulista de rádio; em
1956, as 3 emissoras de TV paulistas faturavam quase tanto
quanto as 13 emissoras de rádio(lO).

Os quadros abaixo mostram a evolução
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da distribuição da verba de propaganda pelas diferentes me-
dias, sõ existindo dados isolados sobre televisão a partir de
1956, pois até então contabi1izada junto com o rádio:

GRAFICO 3.4.

INVESTIMENTOS PUBLICIT~RIOS POR MEIO

PERToDO: 1950/1960

% . - ,

50
.A---f~ JORNAL

40

RÃDIO

10

l
/.-- •........

/' --' .... --- .----_. "'--"'. "".••••,.... -.... --- c"" ~_ • ••• ,., ~.~...'.~' ~'-. -.-. -1- ._;:-:: ,.," d"

REVISTAS
VIAS PÚBLICAS
TELEVISÃO

1950 1955 1960

FONTE: Reproduzido de Publicidade Brasileira, Ano 11, n9 17,
junho 1978, pãg. 3.
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GRAFICO 3.5.

DISTRIBUIÇAO DO INVESTIMENTO PUBLICITARIO ~ (1950-1960)
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GR~FICO 3.6.

PROGRESSAO DA PARTICIPAÇAO DA TV NA
VERBA PUBLICITARIA - 1956/1960

1956

1957

1958

1959

1960

FONTE: Adaptado de Publicidade Brasileira, Ano 11, nQ 17,
junho 1978, pãg. 8.

2 - Estratégia

Coube ao conglomerado dos Diãrios e
Emissoras Associados, fundado pelo Jornalista Assis
Chateaubriand, o pioneirismo na implantação da Tv no Brasil
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TV-Tupi/Difusora - Canal 3 (São Paulo; 18/10/1950); TV-Tupi-
-Canal 6 (Rio de Janeiro; 20/01/1951); TV Itacolomi - Canal 4
(Belo Horizonte; 08/11/1955) e TV Piratininga - Canal 5 (Por-
to Alegre; 20/12/1959).

A Organização Vitor Costa - Rãdip Na
cional e Excelsior de são Paulo, coube o lançamento da TV Paulista
- Canal 5 (São Paulo/1953); ao grupo ligado aos proprietários
da Rádio Record (SP), a implantação da TV Record - Canal 7

(São Paulo; 1953) e indiretamente a TV Rio - Canal 13 (Rio de
Janeiro; 1955).

A estratégia básica adotada pelas emis
s o r a s de, TV b r a s i 1e i r as n a dé c a da de 5 O o r i g in a - se de s s a sua
origem proxima ãs emissoras de rádio.

2.1 - Programação

2 '1 1 .1 - S ã o Pau 'j o

O programa levado ao ar na inauguração
oficial da TV brasileira ,~ 18 de setembro de 1950 um
s h o VJ de n o min a d o II T V n a T a b a 11, e r a uma a mos t r' a d o que s e r ia a

programação nesta primeira década, cujo conteudo incluia:

musica "Dança Ritual do Fogo, com Georges Henri
e sua grande orquestall

•

humorístico: IIEscolinha do Cicciloll
, com pia-

das rápidas

-
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cinema Mazzaropi

-- teatro Wa1ter Forster e Lia de Aguiar, peque-
no quadro romantico

shows Hebe Camargo e Vadeco, cantam teatra1i-
zando

-- video esportivo: Aurelio Campos e equipe

-- variedades Wilma Bentivegna e os Garotos Voca
listas; magico chinês; canto e
dança com Marcos Ayala e Lia Mar-
ques

jornalismo HEm dia com a Politíca", com Maurí
cia Loureiro Gama

infantil Club do Papai Noel, com os artistas
mirins do programa infantil irradia~
do pela Difusora

-- encerramento IICanção da,TV" com Lolita Rodri-
gues, acompanhada pelos princi -
pais cantores do elenco do Suma-

-, ( 11 )re .

Poucos tempo a p o s a inauguração, pr~'
via-se a seguinte programação para o dia' 27 de setembro:

Televisão
PRF-3 TV, a partir das 20:00 hs.

1. Triana, com Lolita Rodrigues

2, Rancho Alegre, com Mazzaropi
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3. Visão do Har1em, com Zezinho e seu 'conjunto TV
e Hot Dance

4. Teatro de Wa1ter Forster, com Lia de Aguiar,Yara
Lins e Vit6ria de Almeida

5. Serenata, com Rosa Partins

6. Imagens do Dia, reportagem com Rui Rezende e
Paulo Salomão

7. Desenho Animado(12)

A P ro g r am a ç a o dos p r im e i'ro s d ias f o i
feita na base de pequenos shows com a participação do cast
das Associadas, sketches humoristicos (a 'maior parte deles
transpostos e interpretados pelos pr6prios cômicos do rãdio),
poesias declamadas, n~meros de ballet, comentãrios politicos
com Mauricio Loureiro Gama e quadros teatralizados românticos
(alguns de autoria de Wa1ter Forster) ou musicais. Nestes ~l-
timos, as vezes, uma cena. de amor era representada por um Cã-

sal de atores ao som de uma canção interpretada por algum dos
cantores das Associadas(13).

Não exitindo alternativa senao reali-
zar seus progrmas ao vivo, alem de dispor de recursos produt~
vos excassos --- est~dios e equipamento ---, a televisão brasi-
leira vai adotar uma estrategia de crescimento inicial apoia-
da basicamente no rádio, de onde importa autores, diretores,
elenco, ideias de programa, etc.

Em "O Desenvolvimento d~ Televisão no
Brasil", Jose Silveira Raou1 destaca esse ponto:

liWJI' ..
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"Ao contrário da TV ameri cana - que já en
contrara no cinema uma infra-estrutura de
imagem e som para o fornecimento de recur
sos humanos bem como de experiência a
brasileira n~o teve outra saida senão abas
tecer-se no rãdio,,(14).

Cassiano Gabus Mendes, um dos primei-
ros diretores artlsticos da TV brasileira, afirma~

"Na êp o c a , nao entendi o porque da nossa TV
ter sido criticada pelo fato de ter nascido
do rádio. Eu acho que foi bom ela ter nasci
do do rádio, pois deu mais maleabilidade
aos homens que a fizeram ( ... ) se não ti-
vesse nascido do rádio, a televisão seria
intelectualizada demais, aquela forma de
TV europeiall(15).

No periodo que antecede o lançamento
da TV brasileira era o seguinte a situação dos setores corre-
lacionados da indGstria cultural do pais(16).

cinema: produção limitada, radicada basicamente no
Rio - Cinedia, Brasil Vita Film e Atlanti
da -; produções isoladas em são Paulo

liA Eterna Es pe r an ç a "; de Leôn Marten
(Companhia Americana de Filmes), uma fita
de Gilberto Rossi estrelada pelo palhaço
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A r re 1 ia e o famos o 11 Q U a se n o Cê u 11 (E s.túd ios
Tupan, 1948) de Oduva 1do Vi ana, que se va-
lia do elenco das Râdios Associadas Tupi e
Difusora.

teatro: grupos estanques, geralmente cariocas, co-
mo os de Procópio Ferreira e Dulcina, ou
por pequenas companhias que mambembavamp~
10 interior. Somente em 1948, surgiria o
TBC (Teatro Brasileiro de Comedias).

râdio programas musiciais, especialmente de audi
tório, baseado em grandes cartazes Or-
lando Silva, Pedro Vargas, Lucho Gatica,El
vira Rios ... --; radionovelas, lançada em
12 de julho de 1941 pela Rádio Nacional do
Rio de Janeiro, inicialmente adaptada de
original cubano Em Busca da Felicidade,
cerca de 2 anos no ar -- e posteriormente
de autores nacionais -- "Fa t a l i d a de " de
Oduvaldo Viana --, chegando a haver rádios
transmitindo 20 novelas diárias; radiotea-
tro (peça completa) destacando-se o Grande
Teatro Tupi - Oduvaldo Viana, depois Waltcr
George Durst --, "Se ró e s Dom i n que i r os "
- de Manuel Durães, na Record --, e adap-
tações de filmes de sucesso -- "C'in ema em
Ca s a " (Difusora) e IICinema em Seu l.ar " (Ba.!:!..
dei rantes) .

" Nesta linha de programaçao ao vivo,se

h._ .... -'-'" _ ..__ .,. ..•..._.. ... '''1''''_'' _. -, .....•.. '.,. ••.••

.i,
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rao os teleteatros -- e nao as telenovelas -- os grandes des-
taques da TV brasileira da d~c~da de 50, complementada por
musicais, humorísticos, variedades, jornalismo e esporte, nu-
ma ~poca em que se aprendia fazendo, buscando-se identificar
uma linguagem própria para o veículo;

"a gente abria a camara no est~dio, punha a
Hebe Cama rgo, o Au r ê l io Campos pa ra fa ze r u-
ma ceninha, e a gente ia testando o proces-
so, vendo como funcionava o switch e aquelas
coisas todas, e tamb~m pondo nomes em tudo,
porque at~ a nomenclatura faltava. Não ha-
via ninguem para ensinar, tudo era na base
da intuição ( ... ) tínhamos um brinquedo no-
vo nas maos e fomos brincando com ele at~
a p re n de r a u s ã - 1o c omos e de v i a 11 (C a s S' i a no
Gabus Mendes)(17).

A evolução da TV em São Paulo, na déca
da de 50, pode ser analisada através da cronologia(18):

"Imagens do Dia" primeiro telejornal, com re-
portagens de Rui Rezende e Paulo Salomão,
entrado no ar no segundo dia da televisão

tendo

IITransmissão Direta de Futebol" Palmeiras x São
Paulo, do Pacaembu (17/10/50) .

• liA Vida por um Fio" -- primeiro te1eteatro, ence-
nado em 29/11/50, de Lucille Fletcher com adapta-
ção e direção de Cassiano Gabus Mendes.



. 147 •

"Sua Vida me Pertence" -- primeira t e le n o ve la ve s
crita por Walter Forster com dois capitulos sema
nais, num total de quinze, de 21/12/1951
15/02/1952 .

a

• "Gr-ande Teatro Tupi" -- baseado na transmissão
de peças de teatro em cartaz, sem adaptação especial
para TV, levado ao ar às segunda-feiras à noite
(folga dos teatros), iniciado com a peça "Prof.
de Astúcias" (TV Tupi - 21/05/51).

"TV Paulista - Canal 511 inaugurada em 14/03/52,
instalada precariamente poucos recursos, estú
dios pequenos e inadequados --, desenvolve uma
programação tamb~m baseada em telet~a~ro(19).

IITV de Vanguarda" -- o mais importante teleteatro
d a TV b ra s i 1e ir a, in i c i a -s e c om u O Ju 1 game n to de
João Ninguémll, produzido por elementos egressos
do rádio e exibido quinzenalmente nos domingos à
noite (1952, TV Tupi) .

.. "C lub e dos Artistas" -- íin i c o dos primeiros tem
pos que iria alcançar 1980.

110 Sítio do Pica-Pau-Amare1ol1 série adaptada
e realizada por Júlio Gouveia e Tatiana Belinky,
com base na obra de Monteiro Lobato e que estreou
em 3 de junho na TV Tupi .

. IITV Re co r d " -- inaugurada em 27 de setembro de
1953, dispondo dos melhores equipamentos e recur
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sos da América Latina --quatro estúdios, um de-
les dos maiores do mundo â época; tipo especial"
de lente (Ballowstar) único no país -, adotando
uma programação de opção para o te1espectador
mais voltado para o campo da música (Dorival

. ( 20)Caymmi, Lne s í ta Barroso ... ) .

IICirco do Arreliall primeira programaçao cir -
cense da televisão (TV Paulista - Canal 5 - 1953).

· "Capitão 711
- seriado de aventuras, estrelado

por Ayres Campos e Ida1ina de Oliveira (TV Record
-1954)

· IIA1ô Do uç u r a " -- espécie de I Love Lucy brasi1ei
ro (te1eteatro romantico) com Eva Vi1ma e John
Herbert (TV Tupi - 1955).

· Te1edrama -- teleteatro da TV Paulista, na linha
do TV de vanguarda (09/53).

C on t a d o r de 11 "i s t õ r ia -- te 1e te a t r o e x ib i d o as
sextas-feiras â noite (1955).

· "Lr a ns m t s s à o Direta intermunicipal 11 - jogo San-
tos x Palmeiras, do estãdio Vila Belmiro em San-
tos (TV Record, 18/09/55).

· "audiência de TV" -- atingindo-se cerca de
1.500.000 de espectadores no Brasil todo (1956).

• "Expansão Tupi 11 - Chateaubriand encomenda e qu i p a
mentos para mais nove estações Porto J\legre,Cu-

--.. -:~.
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ritiba, Salvador, Recife, Campina Grande, Forta-
leza, São Luiz, Belem e Goiânia (1956).

· "Externas 11 - real i zação de 3 externas ao mesmo
tempo (TV Record, 08/1956).

· P o 1y a n a - te 1e n o v e 1a i nf a n t o -j u ve n i 1, a da p t a -
ção de Tatiana Belinky e produção de Júlio Gou-
veia (TV Tupi - 1956).

· TV Comedia - te.leteatro exibido quinzenalmente
aos domingos ã noite, revezando com TV de vangua~
da, produzido por Geraldo Vietri (TV Tupi - f in s

1957).

"Transmissão para Interior" - Val i n h o s e Campos
do Jordão (11/12/57).

· "Censura na TV" - primeira legislação, pelo Mi-
nistro da Justiça, Armando Falcão (10/1959).

(

A primeira pesquisa de audiencia da
TV brasileira foi realizada em abril de 1954 em são Paulo, p~
lBOPE, junto a um universo de 18.000 endereços, previamente

do aparelho, apresentando os se-

guintes resultados:
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QUADRO 3.6.

Audiência TV/São Paulo/1954

. Cana 1 3 Canal 5 Canal 7 Realizado

Segunda 35,2 8,4 6 ,3 50, 1

Terça 36 ,1 4,5 8,2 51 ,2
--

Quarta 30,1 4, 1 10 ,, 55 ,7

Quinta 38,6 5,5 9,0 46,9

Sexta 34,2 . 7 ,1 9,2 50,5

Sábado 35,3 4,3 10,3 50,1

Domingo 34,0 5,7 10 ,1 50,2

Média 34,8 5 ,7 9,0 50,5

FONTE: IBOPE, Pesquisa de Audiência, São Paulo,' ab r ., 1954.
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QUADRO 3.7.

Programas de TV Mais Assistidos/São Pau1o/1954

Dia Horário Canal Programa Audiência
%

Segunda 19:30-20:00 3 A B 01 a do Dia e Pa- 45,3
1hinha na TV C ir co

20:00-20:30 11 Bom-Bri1 45,2
20:30-21 :00 11 Circo Bom-Bri 1 e 53,0

Mappin - Movietone
-1

Te rça 20:00-20:30 3 Namorados de São Pau, 46,0
Ilo -

21:00-21:30 11 Audições Cafes Cabo- 54,4 I

elo e União

Quinta 21 :00-21 :30 3 Mappin - Movietone 53,4
II21 :30-22:00 11 Todos os Ritmos - 45 ,5

Tonia '.Carrero I
II

Sexta 20:00-20:30 3 Club dos Ar.t i s t a s I 53,7
1--. I I

Sábado 21 :30-22:00 3 Antarctica no Mundo I 47,6
dos Sons

I
l

Domingo 20:00-20:30 3 Só Música Show 47,6 I

l ·121 :30-22 :00 u j Opereta 47,4
I ~ ! I

F ONTE: I BO PE, Pesq u is a de .Auai ê n c ia, S"ão Pau 1o, ab r. 19 5 4 .

O quadro abaixo mostra o elevado nume
ro de assistentes por aparelho -- os chamados te1evizinhos da
epoca --, bem como a perda de posição do rádio no horário no-
tu rn o:
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QUADRO 3.8.

Numero Medio Pessoas por Aparelhos e % Rádio e TV ligados
são Paulo - 1954

Pessoa por Rádio TV
Aparelho Ligados Ligados

18:30 - 19:00 3,94 14,9% 1 7 ,1%

19 :00 - 19 :30 3,80 8,5 34, 1

19:30 - 20:00 4,06 5 ,1 44,5

20:00 - 20: 30 4,04 5,8 57,2 I

20:30 - 21 :00 4,38 9 ,8 56,3

21 :00 - 21 :30 3,49 10,8 56,8 I
J--

21 :30 22:00 I
- - - - I

FONTE: IBOPE~ Pesquisa de Audi~ncia, São Paulo, 1954.

Esses dados mostram um predomínio fol
gado 1_ T"a d I V Tupi/Difusora - Canal rnnlo,..~r~

\"o VIII_~""" ~'"

ser ameaçada na decada seguinte.

2.1.2 - Rio de Janeiro

A TV Tupi Canal 6 do Rio de Janeiro,
sem dispor de uma infra-estrutura artistica da sua co-irmã pa~
lista -- o grande elenco das Rádios Tupi e Difusora de São
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Paulo - foi inaugurada em 20/01/1951, com a seguinte progra-
- (21)maçao :

20:30 - Apresentação do Programa por Luiz Jatobã

20:33 - Grande "show" e orquestra Tabajaras, Cam-
peões do Passo e Clarineta de Severin6
Araújo

21 :00 - Calouros em Desfile com Ary Barroso (ofer-
ta de Toddy)

21 :30 - a Tupi e a Televisão, ap r-ese nt a çáo de Anto
.nio Maria - desfile dos maiores cartazes

da PRG-3: Dorival Caymi, Dircinha Batista,
Linda Batista, Chita Iamblowsky, Aracy de
Almeida, Jorge Veiga, Alvarenga e Ranchi-
nho, Jos~ Vas~oncelos, Masaroppi, da TV
Difuora de são Paulo.

22:30 - Telejornal, edição especial com documentã-
rio da cerimonia inaugural.

22:45 - Luta de Jiu-Jitsu: H~lio Gracie desafiará
qualquer agressor - encerramento.

Em 28/11/51, era t r a n sm í t i d o o Jogo
. 22'Amê r i c a x Vasco diretamente do Maracanãt ); em 04/02/51, a

TV Tupi iniciava a transmissão de aspectos do Carnaval Cario-
ca, diretamente da Av. Rio Branco, onde um equipamento volan-
te acompanhava a "passagem das escolas de samba, clubs carna-
valescos e foliões, dando assim aos que permanecem em suas C!
sas uma id~ia nTtida do reino da ~olia", nos seguintes horã-
rios: Domingo (21 :00 as 23:00 horas); Segunda (21 :00 às 23:00
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horas) e Terça (18:00 as 20:30 horas)(23).

A despeito de possuir te1eteatro de
sucesso -- Grande Teatro de Sergio Britot por exemplo a
TV carioca terá sua característica marcada pela linha de
shows -- musicais e especialmente humorísticos --, ao contrá-
rio da TV paulista fortemente centrada em teleteatros/teleno-
velas.

Em dezembro de 1954, quando ainda nao
existia outras ,emissoras alem da TV Tupi, o IBOPE realizou a
primeira pesquisa de TV no Rio, com os seguintes resultados:

Quadro 3.9.

Aparelhos TV Ligados - Rio de Janeiro - 1954

Ligados Desligados

Segunda 34,0% .66,0%

Terça 32,0 68,0

I Quarta, 33,0 67,0

Qu in ta '32,0 68,0

Sexta 25,0 75,0

Sábado 8,0 92,0

Domingo 37,0 63,0

Media 30 t 1 69,9

"

FONTE: IBDPE, Pesquisa de Audi€ncia, Rio de Janeito~
de z. 1954.



· 155 .

QUADRO 3.10

Programas de TV Mais Assistidos

Rio de Janeiro - 1954

DIA Hor.ário Canal Programa Audiência
r

%

Segunda 20 :45-21 :30 6 Divertimentos Du- 43,0
cal

21 :30-22:00 6 Teatro Gebara 43,0
vTerça 20 :00-20 :30 6 Sucessos Mu si ca i s 37 ,0

20 :30-21 :00 6 Feira de Amostra 48,0
21 :30-22 :00 6 Teatro Policial 40,0

Quarta 20:00-20:30 6 Circo Bom-Bril 42,0
20 :30-21 :00 6 Calouros 44,0
21 :30-22:45 6 De pernas pro ar 40,0
22:45-22:00 6 Trio Los Pampas 42,0

--t--0

Quinta 20 :00-21 :30 6 Espetaculos Tone- 37,0
lux

21 :30-21 :45 6 Senhora Op in rã o 44,0
21 :45-22 :00 6 Trio Los Pampas 42,0

Sábado 19:45-20:30 6 Teatro 820 :30-21 :00 6 zê Gonzaga O

nom;nno 14:45-18:00 I 6 I !="c:nnY't~ 47.0 I-_ ...... :J- - - I _ ••••. - o. ,_

J
20:15-20:30 6 Atualidade France 44,0

-sa
20:45-22:00 6 Teatro 39,0

FONTE: IBOPE, Pesquisa de Audiência, Rio de Janeiro, dez., 1954.

Essa pesquisa ainda apresenta os se-
guintes dados, relativos ã media semanal, das 18:30 às 21 :00:
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QUADRO 3.11.

Numero Médio de Pessoas por Aparelho e % Rádio e TV
Ligados

Rio de Janeiro - 1954

Pessoas por aparelho 4,20%

TV ligados 33,0%

Rádios Ligados 8,0%

FONTE: IBOPE, Pesquisa de Audi~ncia, Rio
de Janeiro, dez., 1954.

Em 13/07/55, no antigo Cassino At1an-
tico, no final do Posto Seis, em Copacabana, inicia-se as op~
rações da TV Rio - Canal 13, que a despeito de ter proprietâ-
rios em comum com a TV-Record de são Paulo, mant~m uma opera-
ção estanque em relação âque1a, tendo desempenhado um impor-
tante papel na história da TV brasileira, como destaca Walter
C1ark, que lá iniciou sua carreira, ocupando sucessivamente
os cargos de contato, gerente comercial e gerente geral:

"A verdade, porem, e que a TV.Rio teve todo es
se mérito de sacar a criatividade. Se alguma
estação de TV tivesse hoje em dia a criativid~
de que teve a TV Rio, com os recursos atua1men
te d{sponiveis, seria o máximo, imbativel para
sempre .O que não teria uma estação que pudes-
se potencia1izar um Haroldo Barbosa, um Chico



157

Anfsio, um S~rgio Porto, um Carlos Alberto
Loffler, um Fernando Barbosa Lima tudo is-
so com 30 anos de idade? Um Chacrinha ou
um Golias começando em televisão? Foi tal-
vez o momento mais rico da comunicação no
Brasil com "No i t e de Galall

, "No i t e s Cario-
cas", u O Riso e o Limite", "Rio te Adoro",
"Praça da Alegria", "Não Durma no Ponto" ,
alem do Jô Soares, Silveira Sampaio, do
Chico Anf~io Showll

, que levou a linguagem
cinematogrãfica para a televisão u (24).

João Rodolfo Prado, em TV Quem ve
quem, afirma:

"E a popularização da televisão trouxe a
n e c e s s i da d e de amp liar; 'at.n d a ,a -;m i ta ç ã o dos

-"padrões radiofônicos. Aliãs, á segundaemis
sora carioca, surgida em 1955, a TV Rio
trouxe todos os programas homorfsticos, com
todos os nomes do rãdio, principalmente da
Mayrink Veigall(25).

P a r a Ge r a 1 d o C a se, .'ve te r a n o p r o f is s io -
na 1 de 26 a nos de te 1e v i são e f i 1 h o de Ad e m a r C a se, um dos
prioneiros do rãdio e da propaganda no Brasil, o enfoque e ou-

-tro: liA TV Rio foi muito importante, porque foi o apogeu da
televisão romantica no pafs. Meu pai tinha a idéia de realizar
um programa de variedades na televisão, um precursor do Fantãs
tico, mas ao vivo, que foi Noite de Gala. Mas a Tupi recusou,
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Abrão Medina, dono das lojas Rei da Voz, resolveu topar e
fomos fazer o programa no Rio. O Gnico estGdio que tinham
-- corria o ano de 1955 -- era um quarto e sala. E havia ape-
nas uma câmara ( ... ) Medina acreditou e chegou até a finan-
ciar a compra da segunda câmara da estação"(26).

QUADRO 3.12.

Principais Programas TV-Rio - Canal 13 - (1959)

-,

Programa Dia Horário

Rio, 5 pa ra as 5 2a. a 6a. 16: 55 - 17 :30
C'

Gordo e o Magro na 2a. 18:05 - 18:40
TV _.

Grande Circo do Ar 2 a . 19:00 - 20;00
relia -

Noites Cariocas 2a. 21 :00 - 22:30
-

Nosso Informativo 2 a . a 6 a. 22:30 - 22:40
Novela , 1 3a. 'e 5 a . '15:25 - 19: 45
Praça da Alegria I 3a. 20:05 - 20 :40 I
Rio Te Adoro 3a. 20:40 - 21 :15
Pinõchio 4a-. 18:20 - 18:50
Audições 4a. 21 :00 - 21 :50
MGsica com Maysa 5a. 20:40 - 21 :O 5
Ari e seus Calouros 5 a . 21 :O 5 - 21 :35

r--
Preto no Branco 5a. 22:45 - 24:00
A Noite e Sua 6a. 21 :00 - 21 :35
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Programa Dia Horário

Esportes Sábado 21 :1O - 21 :40
Contas, Criticas e Sábado 21 :40 - 22:35

Comentãrios

Teatro de Varieda- Domingo 20:00 - 21 :00
des

Dick Farney Domingo 21 :00 - 21 :45

TV Rio Ring Domingo 21 :45 - 23:20

FONTE: Radiolândia; julho/1959.

Em 1959, inicia-se no Rio de Janeiro
a operaçao de uma nova emissora - TV Continental, Canal 9
mas que nâo irã desempenhar qualquer destaque na hist6ria da
TV brasileira, mantendo um carãter marginal, com poucos pro-
gressos de destaque:

QUADRO 3.13.

Principais Programas TV - Continental - Canal 9 (1959)

Programa Dia Horário 1
I

Ivon Cu ri 4a. 20:00 - 20:55

Figura de Francisco 6 a . 22:00 - 22:25
José

--
Programa Manuel de

Nobrega Sabado 20:05 - 21 :30

TV Comédia Domingo 19:30 - 20:00

Novelandia Domingo 21 :00 - 22:00
F O N TE: ...R.a d i o 1â n d i a; j u 1 ho !l 9 5 9.. .



160 '.

Neste perfodo, meados,de 1959, o lns-
tituto Marp1an realizou a sua primeira pesquisa anual de hibi
tos relacionados aos veículos de comunicação - "Estudos Mar-
p1an" -, na praça do Rio de Janeiro, obtendo os seguintes re
sultados para TV :

QUADRO 3.14.

Audiência TV - Rio de Janeiro - 1959

Assistiram TV ontem?

· SIM 33%
'--

· TV Tu pi 24%

· TV Rio 23%

· TV Continental 19%

· NAO 67%

FONTE: Estudos Marplan" Rio' de Janeiro, 1959.

A despeito da metodologia adotada nos
t·1arplan apenas se o entrevistado assistiu a 1 .-

gum programa de emissora, sem entrar em consideração de tem-
po e horirio (audi€ncia), os resultados mostram a liderança
da TV-Tupi, sendo fortemente assediada pela TV-Rio.

Outros dados deste estudo mostram nao
haver diferença significativa na qualificação do público que
assistiu às três emissoras:
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QUADRO 3.15.

Qualificação do Público - Emissoras TV - Rio de Janeiro-1959

TV Tupi TV R'i'o' -TV Continental

Classe Rica (A) 28,0% 26,0% 24,0%

Classe Media ( B) 65,0% 65,0% 68,0%

Classe Nobre (C ) 7,0% 9,0% 8,0%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

FONTE: Estudos Marplan

2.2 - Comercialização

A característica básica das estratégias
cc comercialização adotadas pelas emissoras de TV brasileiras
na decada de 50 consistia em que os anunciantes não se limita-..
vam a comprar uma programação previamente definida e produzida
pela emissora, mas ao contrário, na maioria dos casos, cabia
ao próprio anunciante estabelecer os tipos de programa do seu
interesse, levando as emissoraS a so iniciarem a produção apos
o patrocínio ter sido vendido.

Especialmente nas programaçoes mais so
fisticadas, dado os poucos recursos das emissoras, cabia aos
anunciantes um papel de financiar -- viabilizar -- as produções,
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colocando-os numa posição de estarem comprando os próprios
programas, e nao um simples acesso a um grupo de telespectad~
res/consumidores.

Por outro lado, essa fragilidade fi-
nanceira das emissoras as colocava numa posição de dependên-
cia em relação aos anunciantes, na medida em que, em caso de
qualquer desentendimento ele poder transferir patrocínio e o
respectivo programa para uma emissora concorrente.

No inicio da televisão, as verbas pu-
blicitãrias estavam destinadas ao rãdio, jornais e revistas,o
novo veiculo não interessava ainda aos anunciantes, levando
as emissoras, como conta Fernando Severino, primeiro Diretor
comercial da TV brasileira na Tupi/SP, a adotar estrat~gias
especificas:

liA atitude dos anunciantes era de reserva to
tal. Desconheciam o veículo e, numa atitude
puramente defensiva, preferiam ignorã-lo~Mas
as estações de TV precisavam encontrar uma
fórmula para sobreviver comercialmente e, as
sim, de uma combinação entre a linguagem do
rãdio e a imagem, antes só conhecida atrav~s
do cinema, acabou surgindo um" dos maiores mi
tos da televisão brasileira -- a garota pro-
pagandall(27) .

A garota propaganda reflete a própria
situação de com?etição do mercado brasileiro da época
esclarece Francisco Gracioso:

como

. - .l - .-
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liA meta b ás i c a do comercial dos anos 50 era
a informação: as pessoas eram menos exigen-
tes e tinham poucas opções de compra; num
mercado nem tão sofisticado, nem tão compe-
titivo, como o de hoje. Bastava colocar uma
garota propaganda bonita e jeitosa, sorrin-
do ( ... ) para provocar enchentes de compra-
dores, no dia seguinte, nas lojas de vare-
jo"(28) •

Na medida em que, so as pessoas de al
to poder aquisitivo possuiam um receptor de TV, o meio pas-
sava a interessar especialmente aos chamados bens de luxo: a
indGstria de bens duraveis, especialmente de eletrodom~sticos,
que então se implatava.

A medida em que o custo do aparelho
foi diminuindo, consequência da nacionalização da produção e
das economias de escala, a penetração do TV P&B passou a ati~
gir as classes m~dias , levando a uma abordagem mais massifi-
cada da propaganda, onde a enfase na mercadoria anunciada pa~
sou a substituir a garota propaganda: o repetir sempre o mes-
mo texto, apresentando as vantagens de produtos por vezes co~
correntes em pequenos intervalos, sem qualquer criatividade,
começou a se mostrar insatisfatória.

Com o correr do tempo, os filmes publ~
citarios foram tomando o lugar dos comerciais ao vivo. A pro-
fissão de garota propaganda deixou de existir pelo menos nos
moldes originais. As agências passam a usar o que genericamen-
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te chama-se de modelo de publicidade, lançando mao muitas ve-
zes de artistas famosos, para aproveitar seu maior poder de
comunicação com o p~blico, esquema adotado originalmente por
Abrão Medina - Lojas Rei da Voz -, com Tonia Carreiro, no
patrocínio do programa Noite de Gala(29).

Como foi visto, jã em 1952, a TV Tu-
pi/Difusora superava o faturamento de qualquer emissora pau-
lista de rádio; e em 1956, as 3 emissoras de TV paulistas fa-
turavam quase tanto quanto as 13 emissoras de rãdio(30).

Alem do citado financiamento do Rei
da Voz, atraves de Abrão Medina, para viabilizar a produção
de Noite de Gala na TV-Rio, o envolvimento dos anunciantes com
a produção, ocorreu em diversas situações:

• a J. ~I. Thompson, antes de ser inaugurado a TV
brasileira, recebeu o reforço de um profissional
que atuava em Nova York - Ha r ry Herman -, que
alem de produzir alguns programas, orientou na
produção dos primeiros comerciais; coube a esta
agência patrocinar o primeiro noticiãrio de te-
1e v isão - Te 1e n o t (c ia s Pa n a i r' (1 9 5 2) -; o s p rl
meiros comerciais filmados para a Ford; produção
do "Ea r r o ss e l Kt b o n " (1952); do Teatro Brasilei-
ro de Comê d i a " (TV Paulista - 1953), do primeiro
programa infantil - "ür ande Ginkana K'ib o n " (TV
Record - 1954) - e da primeira adaptação para
TV do IIsítio do Pica-Pau Amareloll de Monteiro LQ
bato (TV Tupi/SP), todos para patrocínio do seu
cliente Kibon; os primeiros filmes dublados para



· 165 .

Constantemente adotava-se uma políti-
ca de permuta, como foi o caso dos quadros "do a d o s " ao Museu
de Arte de São Paulo, atendendo a "s o l i ci t a ç ó e s " de Assis
Chateaubriand, consequência de não se ter ainda uma consciência
plena do IItempo" como uma mercadoria.

A venda de "pacotes" e patrocínio ex-
clusivos nao levava em consideração que anúncios em programas
distint9s, atingiam públicos distintos, traduzindo-se numa
política de preços de carãter exclusivamente quantitativo;

No final da década de 50, coube ã TV
Rio iniciar a adoção de um enfoque mais mercado16gico para a
televisão, que no futuro seria um dos pontos chaves do suces-
so da Globo: lançamento da programaçao por faixa, publicidade
agressiva -- realizada por Panessa que depois ficaria famoso
como o "homem das chamadas da Globo" -- e uma c o r re t a promoção
comercial da televisão, mais perto do marketing(34).

2.3 - Produção/Técnica

Na decada de 50, as emissoras de TV
nao possuem uma política de produção autonoma no sentido
determinar a sua programação, mas ao contrãrio, produção

de
-e

concebida como um simples meio de viabilizar programas previ~
mente definidos e vendidos.

Em outras palavras, as emissoras de TV
sao mais "emissoras" s t r t ct o se n s u , do que produtoras.

Isso é constatado pela absoluta excas
sez de estudios e equipamentos,como a s"ituação da TV Paulista
exemplifica bem:



166

o programa Ford na TV e as primeiras transmissões
esportivas para RCA Victor e Atlantic(31) .

. A McCann-Erickson, atraves do seu redator e pr~
dutor Lindoval de Oliveira, foi pioneira em fa-
zer adaptações e produzir inteiramente programas
de TV: "Divertimentos Duc a l "; "Circo B om-Br-f l " ,
"0uça ", marcando a e s t r ê i a de Maysa, "Re s e nh a Es
portiva"; TV Rio Ring, o famoso "Reporter,esso"
... , para diversos clientes do escritório cario-
ca: Casimiras Aurora, Arno, Bom Bril, Ne s t l é , Co
ca-Cola e RCA Victor. Coube ainda a essa ag~ncia
i novar nas formas de vei cul ação comerci a 1: IIPro-
xima At r açâ o ", "Ho r a Ce r t a " e "Il l t im a Posição"
para o cliente Gessy; patrocínio dividido entre
RCA Victor e Atlantic, em 1I0S Gols da Rodadall(32).

o próprio lançamento da primeira TV
brasileira - TV Tupi/Difusora - já havia sido realizado com
o pa t ro c i n io p rê v oi o de q u a t r o 9 r a n de s a n u n c i a n t e s -, A n t a r c t i
ca (guaraná); Pi gnatari (p r a t a Wol f), Santi sta (lã) e .Su l Ame
rica (seguros)(33).

A c on se quê n c i a ;-:dessa e s t r a t ê c i a e
uma pol iti ca de preços que, depreci a o pr-odu t o vendi do - o es
p a ç o c oine r c ia 1 -, o n d e não s e e s t a bel e c €In d i fe re n ç a s e n t re o
conteudo do programa e as características do publico atingido

. '"para efeito de comercialização, ao tomar-se aquela como Slno-
'" .nimo dessa, o que leva a um orande ~rau de interferencla dos

anunciantes na definição das políticas seguidas pelas emisso-
ras, cuja atuação e estabelecida de maneira conjuntural, sem
uma linha de ação definida.
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liA emissora ( ... ) encontrava-se precariamente
instalada num velho pr~dio de apartamentos,si
tuado na esquina da Rua da Consolação coma
Avenida Paulista. Seus dois estúdios eram pe-
quenos, impedindo grandes movimentos de came-
ras e o teto, muito baixo, não permitia uma
iluminação adequada. Pela falta de espaço, as
câmeras obedeciam a marcações restritas, abu-
sando dos planos m~dios. O maior desses estu-
dios ocupava o andar t~rreo e destinava-se a
programação artistica;o menor, localizado no
segundo andar, era mais utilizado para a pro-
gramaçao comercial, isto e, a transmissão de
anuncios ao vivo durante os intervalos entre
um programa e outro 11 (35) .

Essa situação no caso da TV Paulista
tinha o agravante dos dois estúdios, al~m de precarios, esta-
rem situados em andares distintos, fazendo com que peças de
mais de um cenario fossem montadas parcialmente em cada andar,
exigindo entre uma cena e outra o deslocamento rapido dos
atores pelas escadas, provocando constantemente incidentes co
micos.

Quando a Tupi/SP passou a transmitir
futebol diretamente do Pacaembu, das tr~s câmeras então exis-
tentes, duas iam para o estadio e uma permanecia no estúdio p!
ra entrar no ar em qualquer emergê~cia no campo e terminado o
jogo, corria-se para levar o equipamento para a emissora, pa-

. ., - (36)ra permltlr contlnuar a programaçao .

No caso da TV-Rio, no inicio da prod~
çao de Noite de Gala havia uma única câmera, e um quarto e s!
la como estúdio, exigindo-se que o patrocinador -- Rei da Voz
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-- financiasse a segunda camera da emissora(37).

Concomitante com o processo de indus-
trialização e consequente urbanização, as emissoras de TV pr~
curavam ampliar a sua abrangencia atraves da construção de r~
des próprias de transmissão do sinal -- link de micro-ondas
em 18/09/55, a Record transmite diretamente da Vila Belmiro ,
o jogo entre Santos e São Paulo; ainda em 1955, a Record faz
a primeira ligação com o Rio de Janeiro, entrando em cadeia
com a TV-Rio, mostrando aos paulistas cenas de Copacabana;po~
teriormente, os Associados fizeram conexão em sentido contrã-
rio, alem de atingir ligação da Tupi carioca com a co-irmã
Itacolomi de Belo Horizonte; em 11/12/57, iniciaram as trans-
missões da capital" paulista para o interior: Valinhos e Campbs
do Jordão; em 1960, na inauguração de Brasllia, conseguiu-se
transmissão ao vivo graças ao uso de aviões que, equipados com
repetidores, voavam em clrculo ao longo do trajeto do sinal
de TV(38).

2.4 -Financeirõ

Como foi analisado anteriormente, as
emissoras dé TV brasileiras surgidas a partir de estratégias
de diversificação de conglomerados de comunicação, especial-
mente empresas radiofônicas,viabilizaram-se na década de 50 a
partir de recursos iniciais advindos do excedente desses

conglomerados, mas sem adotarem uma polltica agressiva de in-
vestimentas ficando na dependência, de uti 1 i zarem os

bnunciantes como agentes de financiamento,que o impedia a ado-
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çao de políticas de preço mais rígidas e consequente depreci!
çao do valor da mercadoria.

Estava-se numa situação de causaçao
circular, onde a fragilidade financeira impedia uma política
de preços que levasse a lucros maiores passíveis de financiar
o crescimento futuro.

Não se podia afirmar sequer que 'tal
política fosse característica da fase de introdução/crescime~
to do ciclo de vida dessa indGstria, pois a fragilidade fina~
ceira impedia a adoção de uma linha estrat~gica definida, de-
vido ao excesso de interferencias-interesses conjunturais

dos anuncidntes na política dessas empresas.

o processo d~ industrialização/urbani
zaçao em curso acelerado ã ~poca, aumentava a cada momento as
oportunidades para a adoção de uma estratégia de acumulação,
dentro de perspectivas estritamente capitalistas, como ocorre
ria nas décadas ~eguintes.

3 - Estrütura

A despeito das emissoras de TV brasilei
ras terem surgido como diversificação de empresas jornalísti -
cas, elas nunca adotaram uma estrutura organizacional integra-
da funcional ou multidivisional - limitando-se a atuar co-

o um conglomerado de empresas estanques.
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Oportuna e a observação de Gabriel
Cohn sobre o pioneiro da televisão no Brasil:

"0 forte de Chateaubriand decididamente não
era o seu lado especificamente empresarial,
mas a capacidade de tirar o máximo proveito
de uma situação política relativamente flui
da, da qual participou diretamente, para ir
estendendo sua rede de veículos de comunica
ção pelo país, numa mistura de sagacidade,
audácia e oportunismo ao mesmo tempo"(39).

~~anoel Carlos(40), homem de TV hã mais
de 25 anos, enfatiza que os empresários iniciais nao sentiram
o alcance do veiculo, dando os seguintes exemplos:

"As s i s Chateaubriand passava com uma .vma la
pelo caixa, perguntava quanto tinha e leva-
va emb o r a ".

IINos ãureos tempos da Record, dava pena ver
o Or. Paulo Machado de Carvalho curvado so-
bre um desses livros de caixa de armaz~m mar
cando entrada e .saída, como se TV fosse uma
loja de secos e molhadosll

•

Walte~ Clark analisando a atuação de
João Batista (Pipa) do Amaral, primeiro dono da TV-Rio e :'pa-
rente dos proprietários da Record afirma:
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"e ra um genio, sabia que o modelo americano
das redes era o futuro da televisão. Mas
nao confiava em ninguem e não se dava com a
família. Recebeu meia dúzia de equipamentos
dos Machado de Carvalho e criou a Rio ( ... )
A estação chegou a ter lucro, mas claudicou
depoi s porque fa 1 tou a seus donos a' cons-
ciencia de equipar, usãvamos câmeras de an-
tes da 11 Guerra Mundial"(4l).

Sérgio Caparelli analisando o oligopi
lio dos Associados, enfatiza que nele desponta a figura do
capitão de indústria (Chateaubriand), dono de uma empresa ad-
ministrada ao velho estilo(42).

r Walter Clark quem enfatiza ainda
que, "quando saí da TV Rio, jã sacava que o empresãrio de te-
levisão raramente advinhava a transcendência do seu negócio:
televisão como co-responsãvel pela formação de pessoas, como
veículo de informação, como serviço público, muito importante
num país de terceiro mundo, se usada adequadamente"(43).·

A estrutura organizacional típica das
emissoras de TV brasileiras desta fase inicial tem sido des -
crita da seguinte forma(44):

- diretor geral: com o tempo quase exclusivamente
tomado pelos problemas financeiros.

- diretor comercial: preocupado em resolver os pr~
blemas financeiros do diretor

~ 1-"""'-" -'~."""'''''' ••...._-_ .•••..,....•- ••._.--.-~- •...••.---- •.•••.•..-- •.•.••..•-~-, ~ - ..-"-
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geral, vendendo por isso a
qualquer preço a matéria-pri-
ma que lhe é entregue: o tem-
po comercializável. O retorno
dessa venda a preço irreal a-
penas adia por algumas semanas
a crise cr6niia da estação
que, por isso, serve cada vez
pior a seus clientes, cumpre
cada vez menos a sua função
de veiculo.

- dir~tor artístico: carente de verbas para uma
produção de nível, é obriga-
do a aceitar a ingerência de

.leigos; clientes e agências
suprem-no de verbas, e por i~
so, querem fazer televisão.P~
de-se então antever o desastre
de qualidade.

- cliente: pensando que faz bom negocio, compra a
maior quantidade possível de segundos ao
mais baixo preço, "Le i l o an d o " a sua ver
ba. Não sabe e não acredita que está
jogan~o dinheiro pela janela. Nem descon
fia que a mercadoria que adquire está
estragada, não merece confiança e nao
cumprirá suas finalidades.

Nesta época, era lugar comum de q ue uo s
entendidos em produção de shows eram os varejos de eletrodom~s

" ..•.



• 173 •

ticos; e em nove1as, os fabricantes de sabonetes e dentifri-
cios.

Na verdade, nao se pode dizer que as
emissoras de TV na dé c a d a de 50 tivessem um gerente geral, en
quanto responsãvel por um centro de lucro, mas simplesmente
um coordenador, pois sua operação baseava-se numa ligação di-
reta das ãreas funcionais -- comercial e artistico -- aos
executivos -- chefes do conglomerado a que pertenciam, num
esquema de trabalho baseado em orçamento de caixa- entradas e
sâidas e não de competência -- receitas e despesas.

Adotava-se um esquema de caixa única,
nao havendo que lque r noção de custo operacional, pois o fun-
cionamento da emissora de TV baseava-se na utilização de pre-
dios, equipamentos e pessoal ·das outras empresas do conglome-
rado, especialmente as rãdios, sem qualquer contabilização.

De outro lado, qualquer necessidade de
caixa do conglomerado era suprido atrav~s de adiantamentos de
anunciantes em troca de "tempo" a preço fixo, a l àm de utili-
zar-se esse "t e mp o " para todo tipo de permuta, acarretando a
depreciação completa dapolftica de preços e a consequente im
püssibilidade de acümülação.

.~
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CAPrTULO IV

TELEVISAO BRASILEIRA DEcADA DE 60

"Assis Chateaubriand passava com
uma mala pelo caixa, perguntava
quan!o tinha e levava embora ( .. )
Nos aureos tempos da Record, da-
va pena ver o or. Paulo Machado
de Carvalho curvado sobre um des
ses cadernos de caixa de armazém
marcando entrada e saída, como se
fosse uma loja de secos e molha-
dosll

•

1 - Ambiente de Mercado Manoel Carlos

No fim da década de 50, a economia es
tava crescendo a pleno vapor, mas as contradições decorrentes
desta aceleração do desenvolvimento estavam começando a sur-
gir a tona: a inflação aumentava cada vez mais e os salários
reais dos trabalhadores, apesar da elevação da produtividade,
tendiam a cair(l).

Daí, no período de 1962-1977, a econo
mia brasileira haver experimentado a mais prolongada recessão
de sua história recente, ocorrendo a mudança do regime no au-
ge da crise.

A crença dos economistas latino-ameri
canos, nos anos 40 e 50, especialmente os ligados ã CEPAL,era
a de que a superaçao do subdesenvolvimento ocorreria automati
camente, ã medida que a região se industrializasse. A partir
dos anos 60, começou-se a perceber que a despeito dos países
latino-americanos, e entre eles de maneira muito particular o
Brasil, terem passado por um processo intenso de industriali-
zação, eles continuavam países subdesenvolvidos e dependentes,
sem haver indicações claras de que esse estágio seria 'natural
mente superado(2).
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Desenvolveu-se então entre os econo-
mistas latino-americanos, tendo em Celso Furtado um dos seus
principais expoentes, a idéia de que o modelo de substituição
de importações havia se esgotado, na medida em que os be ns
substituidos tornavam-se mais complexos - sucessivamente bens
de consumo - não durãveis, bens durãveis de consumo e bens de
capital/insumo bãsico -, devido ao aumento de custo e estrei
t am e n t o do mercado - sub c on s um o c rôn ico - , desaparece ri am
as economias de escala que dinamizavam o processo(3).

Esses economistas interpretaram a cri
se do perfodo de 1962-1967 no Brasil como um processo de es-
tagnação de bo n q o prazo - a chamada "teoria da e s t aqn a çâo v >-

--, enfatizando que a alta intensidade de capital e a
absorção de mão-de-obra da segunda metade dos anos 50

baixa
havia

acarretado um processo de concentração de renda, que se tradu
zia neste estreitaJl1ento de mercado ou subconsumo crônico.

Coube a Paul Singer(4), com o ensaio
"Ciclos de Conjuntura em Economias Subdesenvolvidas" (1964)
reputar pioneiramente a visão, então predominante nos meios
crfticos, de que apenas os pafses capitalistas desenvolvidos
sofrem o ciclo de conjuntura, ao passo que os subdesenvolvidos
são vitimas de crises de estrutura.

Nesse sentido, a crise resulta funda-
mentalmente da contradição entre um impulso incontrolado para
acumular capital e determinados limites a que a atividade eco
nômica estã sujeita, devido ã disponibilidade limitada de fa-
tores que lhe são imprescindiveis: mão-de-obra, terra e capi-
ta 1 .
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Na medida em que a expansao econ5mica,
no capitalismo, desencadeia um impulso para acumular que se
auto-alimenta, o essencial na compreensão do ciclo de conjun-
tura é o papel que ele desempenha na evolução do sistema,mais
até do que os mecanismos que o condiciona(5).

o desenvolvimento do capitalismo está
profundamente marcado pelo processo de concentração, dar ser
esse um fenômeno decisivo na explicação do funcionamento e
expansão do sistema.

Maria Conceição Tavares combate as
formulações simplistas relativas a uma suposta linearidade des
se processo - "tendência permanente ã concentração da propri~
dade e da produção em mãos de umas poucas empresas e, ainda
que a renda tenda a fluir cada vez mais para as mãos de uma
cúpula numericamente insignificante da população, fatos que
determinariam um progressivo e inexorável estreitamento rela-
tivo do mercado,,(6).

Ao contrário, enfatiza:

"Qualquer processo de concentração e acompanh~
d6 de perto por outro de desconcentração e re-
concentração e o re~ultado pode ou não repre-
sentar um aumento do coeficiente global de co~
centração ( ... ) Na realidade, nao existem gran
des empresas finais isoladas, mas sim macromo-
léculas com empresas dominantes e uma constela
ção renovada de pequenas e médias empresas com
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plementares ( ... ) o que sempre aumenta. ~ o
controle do excedente intercambiável no merca
do, atrav~s de mecanismos que podem incluir
separadamente a comercialização, o financiamen
to e a tecnologiall(7).

Uma das consequências inevitáveis, co
mo afirma Francisco de Oliveira, da chamada IIRestauração
Kub í t s c h e k " - "C inque n t a anos em c i n co " -, que centrava no
Departamento III -- bens duráveis de consumo - o novo padrão
de acumulação, era tornar irreversfvel o processo de controle
oligopolfstico, no qual os a~mentos de produtividade dos· di-
versos setores econômicos são transferidos para os setores-li
deres(8) .

.:-•.

A crise de 1962, enquanto contradição
entre o impulso para acumular e as barreiras impostas pela l~
mitação de fatores imprescindiveis, traduz-se no esgotamento
conjuntural do padrão de acumulação baseado no IIpacto populi~
ta 11: p o 1 f ti ca C am b ia 1, imobil is t a e 1i be r a 1 , em condi ç õ e s de
extrema severidade das receitas cambiais; polTtica fiscal con
servadora, congelando praticamente a expansão das receitas
do estado; politica monetária e financeira utilizando-se ampl!

- . (q,mente do mecanismo inflacionarlo'-'.

A perda da efetividade dos mecanismos
de acumulação amplamente usados na d~cada de 50 --- confisco
cambial e inflação como meios de transferir renda, respectiv!
mente, do setor agricola e dos trabalhadores para os setores
industriais dinâmicos -, bem como a impossibilidade de utili
zar uma reforma fiscal com esse fim, que traduzia a contradi-
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çao básica do Pacto Populista - aliança entre burguesia in-
dustrial e classes trabalhadoras levou à mudança do regi-
me.

As medidas adotadas pelo novo regime
- arrocho salarial, inflação corretiva, reforma fiscal, cre-
dito, endiv.idamento externo ... --, como enfatiza Francisco
de Oliveira, são todas características da preparação institu-
cional da economia para o desempenho dos oligopólios po-
tenciar a acumulação~ e, para tanto, o carâter das relações
empresas-:-Estado e redefinido de forma insuspeita, IIlimpandoll

o terreno para a atuação do processo de concentração(lO).

Bresser Pereira destaca as seguintes
estrat~gias de desenvolvimento econ6mico adotadas pelo novo
regime: concentrar a renda da camada media para cima e, desta
forma, aumentar a procura de bens de consumo de luxo, especial
mente os automóveis; aumentar o emprego atraves da redução
dos salários da classe trabalhadora; estímulos às exportações;
control~ e neutralização da inflação; aumento da poupança, a~
pliar e organizar as funções do estado; fortalecer a grande
empresa nacional; redução de custos, atraves do desenvolvimen
to tecnológico e a~mento da produtividade(ll).

A an~lise da din"ãmica de crescimento
da televisão brasileira na decada de 60, deve ser colocada nes
te contexto, comovse depreende da afirmação de Sergio Capare~
1 i :

"Se o rádio dos anos 20 no Brasil foi marcado
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pelos primeiros estremecimentos da nova ordem
econômica mundial, a televisão surge, em 1950,
nas primeiras ondas concentricas difundidas p~
lo nGcleo hegemonico e vai se consolidar nos
anos 60, com a internacionalização do mercado
interno brasileiro ••(12).

Assim, a televisão brasileira surgida
primeiramente nos polos economicamente mais desenvolvidos
- Rio de Janeiro e São Paulo -, na década de 60 'dirigirã sua
expansão para outros estados,acompanhando a própria expansao
do capitalismo brasileiro no periodo. ° crescimento da produ-
ção nacional de receptores e sua difusão massiva ocorrida nos
anos 60, possibilita ã televisão assumir nova dimensão, comp!
tivel com as necessidades da internacionalização do mercado
interno· brasileiro, pois como afirma Fernarido Henrique Cardo-
so, no contexto da dependência, a industrialização e o compo~
tamento global das economias dos paises periféricos passaram
a se pautar por formas próximas das que caracterizam os paises
centrais(13) .

Na década de 60, a produção industrial
manteve oseu crescimento ã frente do PIB.
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QUADRO 4.1.

Crescimento Setoriais - Decada de 60

Setor Primário (2,3%)

Setor Secundário 9,7%

Setor Terciário 6,3%

Produção Econômica 5,9%

FONTE: Conjuntura Econômica - Dez./81/mar./82

Consequência desse maior crescimento,
oi o aumento da participação industrial na produção total:

QUADRO 4.2.

vo1ução da Participação dos Setores Econômicos - Década de 60

(em %)

1947
I

1960 1947

Sé t o r Primário 27 ,6 22,5 10 ,1

Setor Secundário 19 ,9 25,2 35 ,9

Setor Terciário 52,5 52,3 54,0

~rodução Total 100,0 100,0 100,0

~ONTE: Conjuntura Econômica - Dez/81/mar/82.

O processo de urbanização continuou au-
ntando, tendo a população urbana, pela primeira-vez, superado
ru ra 1 :
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QUADRO 4.3.

População: Urbana x Rural (1940-1970)

1-9-1940 1-7-1950 1-9-1960 1-9-1970

População Urbana 12.880.182 31 ,2% 18.782.891 36,2% 32.004.817 45,1% 52.084.984 55,9%

-População Ru ra 1 28.356.133 68,8% 33.161.506 63,8% 38.987.526 54,9% 41.054.053 44,1%

População Total 41.236.315 , 100,0% 51.944.397 100,0% 70.992.343 100,0% 93.139.037 100,0%\

FONTE:' Fundação IBGE/Censos de 1940, 50, 60 e 70.
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Essa evoluçao correspondeu as seguin-
tes taxas de crescimento m~dio anual da população na d~cada
de 60:

QUADRO 4.4.

Taxa de Crescimento População - Decada de 60

População Urbana 5 ,O%

População Ru ra 1 0~5%

População Total 2,8%

FONTE: Censos IBGE

A d€cada de 60 assiste tamb~m um gra~
de crescimento dos setores ligados a infra-estrutura a oper~
çao da indústria da televisão em larga escala, com a imp1ant~
çao de novas organização:

,• ) - • ..I~agencias uc
•.... ,...• ,,- ~ -..." •... ,.( -. .
•..•r u •..•a~urlua. Esquire (1960); Proeme

(1962); Propeg (1965); JMM. (1965); Sa11es
(1968); DPZ (1968; Lage (1968; Artp1an (1968).

ii) institutos de pesquisa: IVC (1961); Mavibe1
•(1964); Ipsem (1965); Ga11up (1967); Demanda

(1967); Simonsen (1967); Itape (1968); Audi-TV
(1968); Sercin (1968); Nielsen (1969); LPM Burke
(1969).
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iii) produtores de filmes: Jota (1960); Lynxfi1m
(1962); ~ilmotec (1968); Jose Pinto (1969); 01-
tima (1969).

iv) estúdios de sonorização: Tape (1968); Stúdio A.
Martins (1969).

v) laborãtorio fotogrãficos: Líder Cine (1961).

v i) d is t r ib u ido r a s de f i 1me s: B ra s c o n t ine nt a 1 (1 96 5 ) ;
Viacon (1965); Fox (1968); Network (1969).

vii) escolas de comunicações: tCA (1966); Alvares
Penteado (1967); UFRJ (1968); ISCM (1969).

. .~

viii) associações: ABA (1961); ABERT (1962), CNP(1964);
FBM (1969).

ix) outros: Sirta (1960); Estúdio Silvio Santos(1962);
Sitral (1963); Cadeia Verde Amarela (1964).
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o investimento publicitãrio apresen-
tou a seguinte evolução:

QUADRO 4~5.

Investimento Publicitário (1964-1969)

1964 Cr$ 152 milhões 1967 Cr$ 650 milhõesl

1965 Cr$ 280 milhões 1968 Cr$ 960 milhões

1966 . Cr$ 440 mi 1hões 1969 Cr$ 1~310 milhões

FONTE: Centro de Informações da CBBA/SP.

QUADRO 4.6.

Distribuição de Verba Via Ag~ncia (1962-1969)

TV J o rn a 1 Revista Rãdio Out CinemaDoor

1962 24,7 18 ,1 27 ,1 23,6 6 ,4 O ,1

1963 32,9 I 16 ,6 21 ,9 23,0 4,6 1 ,O

1964 36,0 16,4 19 ,5 23,4 4 ,1 0,6

1965 32,8 18,4 25,6 19 ,5 3,4 0,3

1966 39 ,5 15 ,7 23,3 1 7 ,5 3,7 0,3

1967 43,0 14 ,5 22,0 15 ,5 4,4 0,6
-

1968 44,5 15 ,8 20,2 14,6 4,3 0,6

1969 43, 1 15 ,9 22,9 1 3 ,6 3 ,9 0,6

FONTE: J. W. Th omp so n , citado em Jliv-ila,Carlos R. A.,"A Teleinvação
~ participação estranneira na Televisão do Brasil,
são Paulo, Cortez/Unimep; 1982.
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GRAFICO 4.1.

INVESTIMENTO PUBLICIT~RIO POR MEIO

Périodo: 1962/1969

..•......••..•--.--./
-,

Televisão

Revistas

Jornal
Rádio

Out-Door e
cinema

--I."-- =- '-::a...- f -- .----.....•_._.~ ·-e .........•........

. . ..•.....•...,.... . . . .. .. .. . . . ..•.. ..

1962 1965 1969

FONTE: Adaptado de Publicidade Brasileira, Ano 11, nQ 17, junho,
1978, pãg. 7.

. .."...,
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GRJ\FICO 4.2.

Distribuição do Investimento Publicitãrio

Período: 1962-1969

Out-Door/Cinema
-

6,5

23,6

27,1

18,1

,/

24,7

Rádio

Revistas

Jornal

Televisão

1962

- - ':\7-

19,5
,

25,6

-'

18,4

"

32,8

-
4,5

13,6

22,9

15,9

43,1

1969

I

I
I)NTE: Adaptado de Publicidade Brasileira, Ano 11, n9 17, ju-

nho, 1978, pãg. 6.

'~.

1965



· 191

GR,lI;FICO 4.3.

PROGRESSAO DA PARTICIPAÇAO DA TV NA

VERBA PU~LICIT,lI;RIA (1956/1969)

956 <.

.~

~

\
/'<,-,

\
/

/

957 .

958

959

960

162

j63

164

165

166

)67

)68

)69

FONTE: Adaptado de Publicidade Brasileira, Ano 11, nQ 17, Ju-
nho, 1978, pãg. 8.

No final da década de 50, Assis
Chateaubriand decididoa plantar uma antena transmissora de TV
em cada grande cidade, adquiriu nos EUA, de uma sõ vez, equi-
pamentos para nove novas estações destinadas a: Porto Alegre,
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Curitiba, Salvador, Recife, Campina Grande, Fortaleza, São
Luis, Belem e Goiania. Depois vieram Vitória e Brasilia.

o numero de emissoras evoluirá de 18
em 1960, para 35 em 1965 e 63 em 1970.

GR}1;FICO 4.4.

Cronologia das Emissoras Brasileiras de Televisão(1950-1970)

(pela data de autorização oficial)

1950 1955 1960· 1965 1970

2

Fonte: DENTEL
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Em outras, entrarão em funcionamento:

São Paulo TV Excelsior-Canal 9 (1960); TV Cultura-Canal 2
(1961); TV Bandeirantes-Canal 13 (1968).

Rio de Janeiro TV Exce1sior-Cana1 2 (1964); TV Globo-Canal
4 (1965).

Belo Horizonte TV Alterosa-Canal 2 (1960); TV Vila Rica-Ca-
nal 7 (1965); TV Glcibo-Cana1 12 (1968).

Porto Alegre TV Gaucha-Cana1 12 (1962); TV Difusora-Canal 10
(1969) .

Curitiba TV Paranaense-Canal 12 (1960); TV Paranã-Canal 6
(1960); TV Iguaçu-Canal 4 (1964).

Salvador TV Itapoan-Canal 5 (1960); TV Aratu-Canal 4 (1969).

Recife TV Râ d io Clube-Canal 6 (1960); TV Jornal do Comercio-
-Canal 2 (1960); TV Universitâria-Canal 11 (1968).

3rasília TV Brasília-Canal 6 (1960); TV Brasiliense-Canal 3

(1960).

TV Marajoara-Canal 2 (1961); TV Guajarã-Cana1 4 (1967)

ritõri a TV Vitõria-Canal 6 (1"965).

~ortaleza TV Cearã-Canal 2 (1960); TV Verdes Mares-Canal 5
(1965) .

:ampi na Grande TV Barbacena - Canal 9 (1966).

;ão Luiz TV Difusora-Canal 4 (1963)
TV Anhanguera - Canal 2 (1963).io i a n i a



· 194 ..

A evolução dos aparelhos de TV P&B na
década de 60, e a seguinte:

QUADRO 4.7.

TV P&B em uso no Brasil (1960-1969)

Aparelhos Aparelhos Aparelhos
Vendidos Inutilizados em uso

1960 164.000 - 598.000

1961 200.000 3.500 763.000

~.

269.000 7.500 .1.056.000

294.000 10.000 1 .340.0001963

1964 336.000 13.000 1.663.000

1965 370.000 40.000 1.993.000

1966 408.000 67.000 2.334.000

1967 467.000 81.000 2.720.000

1968 678.000 122.000 3.276.000 I

1969 746.000 I 90.000 3.932.000 I
FONTE: ABINE~, Citado em Briefing, São Paulo, ano 3, n9 25,set.1980.
OBS.: Vida útil TV P & B = 10 anos.
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GRAFICO 4.5.

Evolução do Total de Aparelhos (P&B)

em Uso no Pais (1950-1969)

FONTE: ABINEE(Quadro 4.7).

3.932
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2. Estratégia

A introdução dos equipamentos de vi-
deo-tape no pais, por ocasião da inauguração de Brasília, te-
rã um profundo impacto nas estratégias adotadas pelas emisso-
ras na década de 60.

Implantada a industria da televisão
no eixo Rio-são Paulo,o caminho natural para a expansao era a
dispersão geogrãfica, initialmente na direção das maiores ca-
pitais brasileiras no litoral, em seguida, para o interior,co
mo jã ficara claro, no final dos anos 50, quando os Associados
decidem implantar-se no Sul (Porto Alegre e Curitiba); no Bra
s il Central (Brasília (Belo Horizonte e Goiania) e no No'rde s
te Brasileiro (Salvador, Recife, Fortaleza, Campina Grande
Belém e São Luiz)(·14).

o video-tape, no entanto, enquanto in~
vaçao tecnológica que permitia gravar e estocar programas,po~
sibilitando asua utilização em outras praças, acarretava uma
substancial redução de custos e consequente sofisticação nos
esquemas de produção.

Assim, antes mesmo do advento das re-
des (networks), as emissoras brasileiras situadas em diferen-
tes cidades passaram a ter uma~programação baseada em progra-
mas comuns, sem haver, contudo, uniformidade de horãrio.

No aspecto da produção, o video-tape
vai viabilizar, a partir de 1963, o surgimento das novelas diã



197

rias -- até então, além de escassas, limitadas a 2 capitulos
semanais --, que em pouco tempo ocupariam um papel fundamen-
tal na televisão brasileira, possibilitando a implantação de
uma estratégia de programação horizontal ~ divisão em fai-
xas horãrias, repetidas nos diversos dias da semana, com o
intuito de criar o hãbito --, no lugar da então adotada pro-
gramação vertical - espécie de TV "a la carte", com progra-
nas distintos a cada dia.

A curva de experiência economias
le escala -- dos fabricantes de TV, provocava sucessivas re
luções nos custos dos televisores, possibilitando que os mes
lOS, até então acessiveis somente ã uma elite, pudessem ser
dquiridos por classes de renda mais baixa, acarretando uma
aior popularização do c on t e Iido dos programas, como passou a
correr especialmente com as novelas e os programas de audi-
ário.

Na década de 60, surge ainda um au-
sn t o sig"nificativo de produções estrangeiras - filmes, se-
ies, desenhos, ... n a p r o 9 r am a ç ã o -- o s c h a m a dos "en 1 a t a _
)Sll_, ganhando espaço em relação ãs')produções locais, em
rnção dos baixos custos, diluidos ã nfvel do mercado mun-
al(15).

.-'_ •. _ •._",. v' _ ••• ~,., __ "'., ~_..., •• __ ••• _...,....__ •••.,_. .-. •• _

Na medida em que, as empresas de co-
nicação que na década de 50 se diversificaram para a indú~
ia de TV - Associados, Record, Vitor Costa ... -- não ado-
ram uma politica de investimentos agressiva, em grande pa!

fruto da sua prõpria estrutura - capitães de indústria/em
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presas familiares -, que consolidasse as suas posições, soma
do i continua ampliação desse ~ercado, criava as condições p!
ra a atração de novos capitais, mais afeitos ã din~mica comp~
titiva do processo de acumulação.

Inicialmente, o Grupo Simonsen -- ex-
portação de caf~, Porto de Paranaguã, Panair Jo Brasil
-- diversifica-se na direção da televisão, atrav~s da TV Ex-
ce1sior (SP: 1960; RJ: 1964), rompendo com um "acordo de cava
lheiros" entre as, emissoras do periodo anterior, rio sentido de
nao usar aumentos de salãrios -- autores, diretores, atores

como arma competitiva;

"0 Rio (Canal 13) viu acabar sua fase ãurea em
1962, quando capitais gerados pela exportação
de caf~ passaram a explorar a TV Excelsior. A
enorme quantia disponivel fez com que 45 dos
artistas do Rio passassem para o Canal 2 de
um dia para o outro. Começou então a ~poca dos
grandes musicais, shows milionãrios a
"Br-oa dway ? • Era o ano de 1.963"(16).

1 a

A despeito da sua agressividade merca-
do 1Õ g i c a f a 1 to u a E x ce is i o r m a i o r v i são de:: b u s i ne s s !! , além
de seus proprietários terem tido problemas po1iticos com os
protagonistas do novo regime (1964), para que consolidasse sua
posição no mercado.

Por outro lado, o capital americano pr~
curava encontrar alternativas para superar os entraves legais
â penetração das mu1tinacionais da cultura NBC-National
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Broadcosting System; ABC-American Broadcasting Corporation ;
CBS-Columbia Broadcasting System; Time/Life ... - na .Amê r i ca
Latina, optando por uma fõrmula comercial com as seguintes ca
racterís ti cas:

i) o grupo norte-americano necessariamente fi
ca em posição minoritária em termos de
oportunidade de investimento devido as leis
desses países sobre c9municações.

ii) em todos os casos, seria indispensãvel ter
sócios locais.

iii) a programaçao seria uma operação conjunta
1 . . (17)atlno norte-amerlcana .

No caso brasileiro, o Grupo Time-Life
que jã mantinha interesses na Venezuela e Argentina, após ha-
ver contatado 110 Estado de São Pa u lo " e os IIDiãrios Associa-
dos", fechou os primeiros contratos com a Globo em 1962,ape-
sar da emissora só iniciar sua operaçao em 1965.

A penetração do capital estrangeiro,
introduzindo uma política agressiva.de investimentos, inicia!
mente em ativos f i xo s+e s t.iidic s e equipamentos -, p o s s ib i l i >

tando as emissoras transformarem-se em produtoras centrais
de produção - operando com recursos próprios - ate .então
as grandes produções eram definidas previamente e financiadas
pelas maiores anunciantes, impedindo ãs emissoras de se capi-
talizarem - alem da adoção de um enfoque gerencial moderno-
- "business administrati )11" '-, acarreta uma reestruturação
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nesta indGstria,·com a perda de posição das empresas tradicio
nais.

o aspecto empresa familiar/administra
çao tradicional vai se refletir em dois momentos significati-
vos na década de 60, quando determinada programação alcançava
um sucesso imprevisto, levando essas empresas a liderança de
audiência momentanea, sem que fossem capazes de traduzi-la num
esquema de acumulação de capital que permit isse a consolidação
da sua posição no mercado(l8).:

i) a no v e 1a 11O D i re i t o. de Nas ce r 11, 1íd e r a b sol u t a
de audiência durante quase 1 ano, foi produzida
pela TV Tupi de São Paulo, e veiculada na Guana
b a r a pe 1a' TV - R i o, c o n t r a a p r õ p r i a TV Tu p i do
Rio de Janeiro.

ii) a liderança absoluta da TV Record, quando colo-
cou a televisão como o meio de comunicação por
excelência dos movimentos musicais da década de
60 - Bossa Nova, Jovem Guarda, Tropi ca 1 i smo ...
--, na promoção de grandes festivais.

No final dos anos 60, quando o Sistema
~acional de Telecomunicações, com a implantação da Embratel
:omeça a se tornar realidade, possibilitando a transmissão
lireta da chegada d~ homem â Lua (1969) e da Copa do Mundo de
.970, estavam criadas as condições para o surgimento das Redes
le TV - Networks -, que vão direcionar a expansão da TV nos
in o s 70(19).

lBL/Dr CA KARLA.
BDEDECKE
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2.1 - Programação

Utilizando os dados dos IIEstudos Mar-
planll

, baseado na resposta a questão IIQue emissora assistiu
ontem?lI, apesar de não representar uma medida da audiência ri
gorosa, por desconsiderar a faixa horária e o tempo diante do
televisor, ê possivel analisar-se a competição entre as emis-
soras no período 1960/1969.

QUADRO 4.8.

Audiência de TV - São Paulo - 1960/1969

(em %)

.. - -

ASSISTIU TV ONTEM?
Emissora Cana l" 1960 1961 1962 1963 ,·196411965 1967 1968 1969

TV Tupi C. -4·- 33 35 35 29 28 45 17 14 21

TV Paul istal
/Globo C. 5 21 17 16 9 8 6 17 23 30

TV Record C. 7 37 42 39 36 29 25 29 33 24--
TV Exce 1sior C. Y - 8 11 34 39 39 29 28 22

---
TV Cul tura C. 2:~ - 8 6 5 3 5 3 - 3

TV Bandeiran
tes - C .13 14 12 5- - - - - -

SIM - 51 57 55 56 57 64 58 63 64

NAO - 49 43 45 44 43 36 42 31 36

TOTAL - 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FONTE: Estudos Marp1an - SP. - 1960/1969.
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GRAFICO 4.6.

Evolução da Audi~ncia de TV - São Paulo - 1960/1969

(em %)

Total
___r Assistiram

I
I
I,

• • • •• I
t_ ••

00

Tupi

-- .............. Bandeirantes

1960 61 62 63 64 65 67 68 69

FONTE: Estudos Marplan - são Paulo - 1960/1969

--.........,.... ,.~' ...



. 203 .

A análise dos dados relativos ã pra-
ça de são Paulo mostra um crescimento constante do hábito de
a s s is t i r T V - 64, % e m 1969, c on t ra 5 1% e m 19 6O -; n o in íc io
da decada, a TV Record ultrapassa a Tupi -- 37% contra 35%

mantendo a liderança de audiência até 1963; a partir deste
ano, segue-se o grande sucesso da Excelsior que a projetará
até 1965, com audiência em torno de 40%, perdendo a liderança
neste ano para a Tupi (45%) em função de um programa isolado
- a novela "0 Direito de Nascer"-,a partir de 1966 - neste ano,
osvdadosnâoestâo no quadro -, a Record retoma o crescimento,
em função dos grandes Festivais de Música, atingindo 33% em
1968; a TV Paulista, que vinha perdendo audiência desde o in;
cio da década, a partir de 1967 é comprada pela Globo/Rio, le
vando-a liderança de audiência em 1969 (30%); o processo de
decadência da Tupi, que provocará o seu fechamento na década
s e g u in t e já fi vi si v e 1 , quando a a u d iê n c i a c a i , exceto no c a so
isolado da novela "0 Direito de Nascer" apesar de produzi-
da pela Tupi ,o "Script" era da TV-Rio -. , de 33% em 1960 para
21% em 1969.



204 .

QUADRO 4.9.

Audiência de TV - Rio de Janeiro - 1960/1968

ASSISTIRAM TV ONTEM?

Emissora Canal 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

TV Tupi C .. 6 21 24 31 32 27 .20 27 19 30

TV Rio C. 13 19 26 36 40 35 41 23 28 8

TV Continen
tal - C. 9 14 7 lO 6 4 3 3 3 3

TV Excebsior C. 2 - - - - - 23 33 17 20
--

! TV Globo C. 4 - .- - - - 28 45 45 49

SIM - 34 38 48 52 59 - 68 66 66

NAO - 66 62 52 48 41 I - 32 34 34

TOTAL - 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FONTE:Estudos Marplan - Rio de Janeiro - 1960/1968
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GR7\FICO 4.7.

~v o 1 u ç ã o de Audiência de TV - Rio d eJ a n e i r o - 1 9 6 O /l 9 6 8

(em %)

%

o

---"Globo

00

o

o

o

o

o

o

o ~ Tupi

o Excelsior

.r--' Rio
<:»: Continental

L-71~96~0~~6~1--~6~2~~6~3--~6~4--~65~~6~6--~67~~6~8-----ano

FONTE: Estudos Marp1an - Rio de Janeiro - 1960/1969.
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A análise dos dados relativos a praça
do Rio de Janeiro mostra um significativo crescimento do hãbi
to de a s s i s t i r TV - 66 % em 1 96 8 contra 34 % em 1 960 --, q u es õ

em 1952 ultrapassa aos 50% da população; a TV Rio rouba a li-

derânça da Tupi a parti r de 1962 - 26% contra 24% --, ma n te n
d o - a f o 1 g a d am e n t e a t e 1 9 6 5 -- 4_1% -, q u a n dos u r g e m d u a s n o -
v a sem is s o r a s -- G 1 o b o (28 %) e E x c.é1 s i o r (23 %) --, que de s de
o primeiro ano já se colocam na frente da Tupi (20%); a partir
de 1966, a Globo assume a liderança de audiência (45%) ,para
nao mais perder, aind~ pressionada pela Excelsior (33%), que
nos anos seguintes entra em decadência; a TV-Tupi ainda tenta
reagir em 1968, melhorando sua posição (30%), ao contrário da
TV-Rio que, de 19% em 1960, seguida do pico de 41% em 1965

-- novela O Direito de Nascer -, cai para 8% em 1968.

Pesquisa· do 1BOPE realizada em novem-
bro de 1962, apresenta os seguintes programas como os mais as
sistidos em São Paulo:
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QUADRO 4.10

Programas Mais Assistidos - são Paulo - 1962

Emissora Programa Dia Horario Audiência (%)
I

Tupi Os Flintstones 2a. 20:00 - 20: 30 34
Tupi Piraque na TV 11 20:30 - 21 :00 30
Paulista Praça da Ale- 11 20:00 - 20:30 31

gria
Record Guil herme Te 11 11 19:30 - 20:00 31
Record Shannon 11 21 :00 - 21 :30 32
Record século XX 11 21 :30 - 22:00 43
Record Além da Imaqi 3a. 21 :00 - 21 :30 33

naçao
Tupi O Homem do 4a. 21 :00 - 21 :30 33

Rifle
Tupi I Love Lucy 11 21 :30 - 22:00 37
Record Grande Show 11 20:00 - 21 :00 49

União -

Record Gente Como a 11 21 :00 - 21: 30 34
Gente

Record . O Riso é o Li 5a. 21 :00 - ·21:30 34
mite -

Record O Paladino do 11 21 :30 - 22:00 46
Oeste

Tupi C1ube dos Ar- 6a. 20:30 - 21: 30 50
I' tistas
, Tupi ~1emõrias de 11 21 :30 - 22:00 37 ..
I Churchill
I 11 20:00 43I Record Bat Masterson - 20:30

Tupi Karibe Show Saba 21 :30 - 22:00 31
Parade do- I I

Record Astros do Dis 11 20:30 - 21 :30 44-co
Record Noites Espor- 11 21 :30 - 22:00 33

tivas
Tupi S.P. , cbmingo domin 19:00 - 20:30 35

ã noite -go
Record Circo Eletro 11 14:00 - 15:00 43

Radiobraz
Record Album dos Es- 11 15:00 - 15: 30 43

portes
Record Tarde Esport~ 11 16:00 - 18:00 38

va
Record Lassie 11 19:00 - 19:30 30
Record Chico Anísio 11 21 :00 - 21:30 65

Show
Record Na Corda Bamba 11 21:30 - 22:00 45

".-"
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No caso do Rio de Janeiro, a pesquisa
do IBOPE de novembro de 1962 apresentou a seguinte relação de
programas mais assistidos:

QUADRO 4.11

Programas mais assistidos - Rio de Janeiro - 1962

Horário Audiênci aDiaEmissora Programa

2a.
11

20 :15 - 20:45
20:45 - 21 :30
20: 15 - 20:45
20:45 - 22:00
20:15 - 20:45
20:45 - 21 :00
21 :00 - 21 :45
21:45 - 22:00
20:15 - 20:45
20:45 - 21 :45
21 :45 - 22:00
20: 15 - 20:45
20 :15 - 20:45
20: 45 - 21: 15
21 :15 - 21 :45
21 :45 - 22:00
20:15 - 20:45
19:00 - 19:45
20 :15 - 20:45
20:45 - 21 :45
21:45 - 22:00
20:15 - 20:45
19 :00 - 19:45
20:15 - 20:45
20:45 - 21 :45
21:45 - 22:00
19:00 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21 :00

30
31
32
39
38
39
49
41
42
39
36
31
31
38
43
37
43
31
37
53
62
39
32
34
49
52
30
45
61
51

Tupi
Tupi

Grande Canastra Royal
~ngela Maria canta para o

mundo
Shannon
Noite de Ga 1a
Gente como a Gente
Show Doçura
Garson garante o espetáculo
Os Intocáveis
Discoteca do Chacrinha
FNV Show
O Irresistível Tab Hunter
Papi Sabe Tudo
Biscoiteste Duchen
Musica para milhões
Grande Sonho 000
Além da Imaginação
Rua do Ri -Ri -Ri
Aventuras Submarinas
Paladino do Oeste
Noites Cariocas
Teatro Psicotécnico
Grandes espetáculos Philips
Hebe Cama rgo
Erontex da Sorte
O riso é o limite
Cinema Fristom (Maverick)
Meio Século de espetãculo
Bat Masterson
Bacardi faz a festa
Peter Gun
TV Rio Ring Brahma

11Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Tupi
Tupi
Tupi
Tupi
Tupi
Tupi
Rio
Rio
Rio
Rio
Tup i
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio

-li

3a.
11

11

11

4a.
11

11

5a.
11

11

11

11

6a.
11

11

11

11

Sabado
11

11

11

11

Domingo
11

11

21 :00 - 21 :45
21 :45 - 22 :00

11

3911

FONTE: IBOPE/RJ/1962.

De acordo com pesquisas do IBOPE, rea-
1izadas nas segundas semanas de junho de cada ano, foram os se
guintes os programas de maior audiência~
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.QUADRO 4.12.

Programas Mais Assistidos - SP - 1966

Emissora Canal Programa

Record 7 SHOW DO DrA 7 (espe-
cial - 3a.-Feira,
20:30hs).

Tu pi 4 O FUGITIVO (seriado
policial - 2a.-Fei

20:30hs.) -ra,

Re cord 7 CÔRTE-RAIOL SHOW (h u
morístico-musica1, -
6a.-Feira, 20:00hs.)

Excelsior 9 ALMAS DE PEDRA (tele
novela - 2a. a Saba
do, 19:30hs.) -

Record 7 HEBE (entrevistas -
- domingo, 19;30hs)

FONTE: IBOPE~ São}aulo, jun., 1960.

, , . , .'
1 I I', •...I,~

"\ I

\ \ _ • I~ J . I

"
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Programas Mais Assistidos - RJ - 1966

Emissora Canal Programa
Excelsioti' 2 DISCOTECA DO CHACRI-

NHA - (var. 4a.-Fei
ra , 20:00 h s .) . -

Globo 4 DERCI ESPETACULAR(va
riedades - domingo:-
19:00 h s. )

Globo 4 OS TREs PATETAS (fil
me - 5a.-Feira,
19:00hs.).

Tu pi 6 VIAGEM AO FUN DO DO
MAR (seriado - saba
do, 21:00hs.). -

Excelsior 2 HORA DA BUZINA (ca-
louros -' domi ngos,
20:00hs.) .

FONTE: IBOPE, Rio de Janeiro, jun., 1960.

QUADRO 4.14.
Programas Mais Assistidos - SP - 1967

EMISSORA Can a 1 Programa
Record 7 HEBE (entrevistas - domingo,

20:00hs.)
-~

Record 7 PERDIDOS NO ESPAÇO (seriado -
domingo, 19:00 h s .) .

Rec o r d 7 A FAMrUA TRAPO (humorístico -
sabado, 20:00 h s .) .

Record 7 CORTE-RAYOL SHOW (humorf5tico-mu I
-I

s i c a l - 6a.-Feira, 20:00hs.). I

Re c or d 7 E UMA GRAÇA, MORA! (humorístico
- 2a.-Feira~ 20:00hs.).

Re c o r d 7 ESTA NOITE SE IMPROSIVA (musical
- 5a.-Feira, 20:00h5.).

Exce1sior 9 REDENÇAO (novela - 2a. a sabado
19:00 h s .) .

Re c ord 7 SHOW DO DIA 7 (musical - 4a.Fei
20:00hs.) . --ra,

E x ce 1si o r 9 AS MI N AS DE PRATA (novela - 2 a .
a sabado, 19:30hs.).

Record 7 JOVEt~ GUARDA - (musical - domin
16:30hs.). -go ,

FONTE: IBOPE, São Paulo, jun., 1967.



· 211 .'

Programas Mais Assistidos - RJ - 1967

Emissora Canal Programa
-Globo 4 TELECATCH ( 1 u t a - 1 i v re - sábado,

20:00 h s .) .
Globo 4 INFERNO NO CEU (filme - sábado,

21 :30 h s . ) .
-Rio 13 A HORA DA BUZINA - Calouros -

domingo, 20:00 h s .) .
Globo 4 A SO~1BRA DE REBECA (novela - 2a.

a 6a.-Feiras, 20:00 h s .) .
Globo 4 A RAINHA LOUCA (novela - 2a. a

6a .- F e i I~as, 21 :30 h s . ) .
Globo 4 DE RCY COMEDIA (teatro - 6a.-Fei

20:30 h s .) . _.ra ,
Globo 4 J O RN AL DE VERDADE (noticioso -2a. a 6a.-Feira, 22:00 h s . ) .

-
Globo 4 OH! QUE DELICIA DE SHOW (humorí~

tico - 3a. -Fe-j r a , 20:30 h s . ) .
Globo 4 TV-O, CANAL ZERO (humorístico -

4a.-Feira, 21 :00 h s . ) .
.-

Rio 13 DISCOTECA DO CHACRINHA (varieda-
des - 4a.-Feira, 20:00 h s .) .

--

FONTE: IBOPE. Rio de Janeiro, jun ,1967.
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QUADRO 4.16

Programas Mais Assistidos - SP - 1968 r

Emissora Canal Programa

Re co rd 7 . FAMrLIA TRAPO (humoristico - sa
bado, 20:00 h s .) . -

Tupi 4 FUTEBOL (esportivo - 4a.-Feira,
21 :30 h s .) .

Record 7 PRAÇA DA ALEGRIA (humoristico
-~3a.-Feira, 20:00 h s . ) .

-------- -.-.---- ------
Record 7 HEBE (entrevista - domingo,

20:00 h s .) .

Excelsior 9 O TERCEIRO PECADO (novela - 2a.
a domingo, 19 :30 h s . ) .

-_._-
Record 7 E UMA GRAÇA MORA! (humorístico -_. 2a.-Feira, 20:00 h s .) .

- --'-

Globo 5 PROGRAMA SILVIO SANTOS (varieda-
des - domingo, 12: 00 h s .)

,Record 7 ALI AN ÇA$ PARA O SUCESSO (entre-
vistas - 4a.-Feira, 20:00 h s . ) I

1
I Ex ce l s i o r 9

9Exce1sior

A LEGIÃO DOS ESOUECIDOS (novela !
- 2a. a sãbado~ 19:00 hs.). I

O DIREITO DOS FILHOS (novela _.._._1,2a. a domingo, 20:00 hs.) _

FONTE: IBOPE, São Paulo, jun., 1968.
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QUADRO 4.17.

Programas Mais .Assistidos - RJ - 1968

Emissora Canal Programa

Globo 4 O HOMEM PROIBIDO (novela - 2a.
a sábado, 21 :30 h s .) .

Globo 4 HORA DA BUZINA (calouros - do-
mingo, 20:00 h s .) .

Globo 4 SANGUE E AREA (novela - 2a. a
sábado, 21 :00 h s . ) .

-

Globo 4 DERCY DE VERDADE (entrevista -
- 6a.-Feira, 20:00 h s ) .

.-

Globo 4 DISCOTECA DO CHACRINHA (musical !
I 4a.-Feira, 20:00 h s..)-

Globo 4 TELECATCH (luta-livre - sãbado,
20:00 h s . ) .

--
Globo 4 CASAMENTO NA TV (variedades -

domingo, 18: 30 h s .) .
.

(variedades -Tupi 6 SHOW SEM LIMITES -
2a.-Feira, 20 :15 h s . ) .

.- ..

-4 DlRCYCooELl CA (comedl a - 2a. -Fe2..I
ra, 2ü:üü hs.).

I Globo

Globo 4 OH! QUE DELICIA DE SHOW (humorís
to - 3a.-Feira, 20: hs .• ). -

~------------~--------~~-----------------------------------

FONTE: IBOPE,. Rio de Janeiro, junho, 1968.
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QUADRO 4.18.

Programas Mais Assistidos - SP - 1969

Emissora Canal Programa
o· -

Globo 5 SrLVIO SANTOS (variedades - do
mingo, 18:00 h s . ) . -

Tupi 4 SILVIO SANTOS (variedades -6a.-Feira, 21 :00 h s .)

Globo 5 MISTER SHOW (aventuras do rati-
nho Topo Gigio - 6a.-Feira,
21 :00 h s . ) .

I Tupi 4 I TUPI NOS ESPORTES (Brasil x In -I

gl aterra - futebol - 5a.-Fei-
ra , 22:00 h s .) . I

Exce1sior 9 MISS1\O It~POSSrVEL (f i 1me - 2a.- 1Feira, 22:30 h s . ) .

~Globo 5 DERCY DE VERDADE (variedades - I(variedades - 5a.-Feira, 21 :00
I

h s .) .
f-.-

IRec'ord 7 HEBE (entrevistas - domingo, I20:00 h s . ) .

Record 7 S1\O PAULO, MEU AMOR (musicia1 -
2a.-Feira, 20:00 h s . ) .

I
Record 7 PRAÇA DA ALEGRIA (humorístico - I3a.-Feira, 20:00 h s .) .

--
Record 7 FAMTuA TRAPO(humorístico - sa-

l
bado, 20:00 h s .) .

FONTE: IBOPE, São·Pau10., junho, 1969.
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QUADRO 4.19

Programas Mais Assistidos - RJ - 1969

Emissora Canal Programa

Globo 4 MISTER SHOW (aventuras do rati-nho Topo Gigio - 5a.-Feira,
20;20 h s .) .

--
Globo 4 A ROSA REBELDE (novela, 2 a. asábado, 20:00 h s . ) .

Tu pi 6 SHO\4 SEM LIr~ITE (variedades -2a.-Feira, 20: 15 h s .) .

Globo • 4 JORNAL DA GLOBO (noticioso -2a. a sãbado, 19:30 h s . ) .

Globo 4 DISCOTECA DO CHACRINHA (musical
- 4a.-Feira, 20:30 h s . ) .

Globo 4 OH! QUE DELrCIA DE SHOH (varied~
des - 3a.-Feira, 20:30 h s . ) .

Globo 4 A GRANDE MENTIRA (novela - 2a.
a s âb a d o , 19:00 h s .) .

Globo 4 DE RCY DE VERDADE (variedades -
! - 6a.-Feira, 20:30 h s . ) .

Giobo OLTIMA 2a.
--I

4 A VALSA (novela - a
sábado, 21 :30 h s . ) .

Globo 4 TELECATCH (luta-livre, sábado,
20:30 h s . ) .

FONTE: IBOPE' Rio de Janeiro, junho, 1969.
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2.2 - Corporativas

2.2.1 - TV Exce1sior

Inaugurada em 1960, de propriedade do
Grupo Simonesen, ligado ã exportação de café, a Excelsior man
teve até 1962, na sua unica emissora de São Paulo, uma progr~
mação sem maiores destaques.

Em meados de 1962, com a contratação
de novos diretores artisticos e comercial -- Edson Leite e
Alberto Saad, respectivamente --, a Excelsior partiu para gra~
des investimentos, como se percebe deste depoimento de Walter
Clark:

"Tinha uma saúde de ferro no tempo da TV-Rio
e, se não tivesse, não teria: resistido I) ao
dia em que o Mãrio Simonsen, com todo aquele
dinheiro da Panir do Brasil, aterrisou um
OC-7 cheio de aparelhagem moderna de televi-
são para equipar a Excelsior. Ele tinha tan-
to dinheiro que dava carta branca aos advog~
dos para arrancarem nossos artistas nessa ba
se: "Você ganha X? Venha trabalhar conosco
que pagamos Y!"Esse "Y" era o triplo. Nin
guém resistiu. ( .•. ) Perdera 50 artistas
( • • • ) '.; ( 2 O) •

Era a primeira vez que havia competi -
;ao por salário nesta industria, e a Excelsior que jã contava

-I
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c o rn c o n ce ss ã o p a r a im p 1 anta r uma e mi s s ora no Ri o -- o C a na 1 2,
inaugurado em 1964 --, partiu para uma estratégia de program~
ção em 2 frentes: novelas, produzidas em São Paulo, com gran-
de parte do elenco ex-Tupi; e sh o ws produzidos no Rio,com
grande parte do elenco ex-Rio -- Chacrinha, Chico Anisio, Moa
cir Franco ...

Até julho de 1963 nao existiam novelas
diárias na televisão brasileira, quando a Excelsior lançou
112.5499 o c u p a do 11, C om T a r c i s io M e i r a e G 1 Õ r i a t,1e n e z e s , b a s e a -
ja numa linha de programaçao então adotada na Argentina(2l).

A novela diãria, possibilitando uma
~stratégia de programaçao horizontal, criando o hábito no te-
lespectador de assistir de segunda ã sábado um mesmo programa,
!m horário fixo iria ter forte impacto na televisâo brasilei-
~a. Em pouco tempo, diferentes faixas horárias eram preenchi-
~ 1 d i . (22)las com nove as, nas lversas emlssoras .

julho/1963 - TV Excelsior (SP) - 112.5499 ocupa-
do " - 19:00 hs.

m a r ç o /l 964 - TV Tu P i (S P) - 11A 1m a C ig a n a 11 - 20: 00
hs.

· julho/1964 - TV Excelsior - .IIMãell
- 19:30 hs.

· Dezembro/1964 - TV Tupi (SP) - IIGutierritos, o
drama dos Humildesll

- 19:00 hs.

· dezembroj1964 - TV Tupi (SP) - 110 Direito de Nas-
c e r " - 21 :30 hs.
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· dez e m b ro /l 9 6 4 - TV Pau 1 i s t a (S P) - "1:.u am o e s se
homem" - 21 :30 h s .

· março/1965 - TV Cultura (SP) - "Escrava do Silen
cio" - 18:30 hs.

· julho/1965 - TV Paulista (SP) "Cadeia de Cristal"
- 19:00 hs.

· fevereiro!l968 - TV Globo (SP) - "Sangue e Areia"
- 20:00 hs.

fevereiro/1968 - TV Globo (SP) - "Demian, o Jus-
ticeiro" - 19:00 hs.

· setembro/69 - TV Globo (SP) - "A Ponte dos Suspl
ro s" - 2 2 : OO h s .

A novela diãria introduzida inicialmen
te na faixa das 19:00 hs., ocupou sucessivamente as faixas das
W:OO hs.; 19:30 h s ; 21:30 hs.; 18:30 hs.; 20:00 hs. e 22:00
1S., tota1izando a seguinte produção na decada:

Tupi
Tupi
Tupi
Tupi

- 19:00 hs: .
- 20:00 hs .

16 novelas
16 novelas
23 novelas
16 novelas
18 nove 1<1S
8 novellls

Excelsior - 19:00 hs .
Excelsior - 19:30 hs .
Excelsior - vários horãrios

Globo
·Globo
Globo
Globo

", . ""A 1__
- L I ;.)u 11:'. • • •

- vãrios horãrios
\

- 19:00 hs .
- 20:00 hs .
- 22:00 hs .
- vários horários

18 novelas
5 novelas
4 novelas
1 novela
8 nove 1as

Paulista - varlOS horários
Record - vãrios horãrios
Cultura - vãrios horãrios
Bandeirantes - vãrios horãrios

10 novelas
15 nove 1as

6 novelas

TOTAL . . . . . . .
••••.• o" 5 novelas

. ~novelas
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Percebe-se desses numeros como foi
grande a reaçao da concorrência ã inovação de produto introd~
zida pela Excelsior em 1963; a primeira novela -- "2.5499 ocu
pado", -- teve a duração de 3 meses; posteriormente a Excelsior
chegou a fazer uma novela -- Redenção -- que ficou dois anos
no ar - 15/05/1966 a 02/05/1968 com 596 capítulos; no aspecto
de conteudo, as primeiras novelas foram baseadas em originais
cubanos/mexicanos -- os chamados dramalhães --, cujo exemplo
mais clãssico é o "Direito de Nascer" -- produção da Tupi de
São Paulo, a partir de script da TV-Rio, exibido nestas duas
emissoras no período de 07/12/64 a 13/08/65 --; posteriormen-
te, Brau1io Pedroso introduziu a temãtica urbana nas novelas
- "Be t o Rockfeller", exibida na TV-Tupi no período de
04/11/68 a 30/11/69 --, bem como, Geraldo Vietri enfatiza o
p rob 1e m a dos im ig r a n te s --, I' A n to n io M a r ia " ,,07 /68 a 04/69 e
"Nino, o I tal ia n in h o ", O 5 /6 9 a O 7 / 7O --, que acarretarão p ro -
fundas mudanças de conteudo do gênero na decada seguinte(23).

Na ãrea de shows, a Exce1sior nao te-
ve uma contribuição tão grande, limitando-se a dar uma produ-
ção mais acabada a programas originados ,na TV-Rio, exceto no';
lançamento do 19 Festival de MPB, vencido por Edu Lobo (Arra~
tão)(24).,

Alem da área de programaçao, a Excel-
;ior inovou através do tratamento mercadológico dado ã televi
;ão, onde a emissora, seus artistas e programas passaram a

;er objetos de amplas campanhas publicitãrias .- out-dor, jo~
al visando criar um conceito diferenciado do produto
ara o consumidor.

( ,

, i
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Na área de produção/técnica foi a
primeira emissora brasileira a investir fortemente em equipa-
mentos, construindo um dos maiores estudios horizontais do
mundo -- Vila Guilherme --, além de dar algumas iniciativas
no sentido de dispersão geogrãfica, com a TV Vila Rica de Be-
lo Horizonte.

Em termos de comercia1izaç~0 em si,
no trabalho junto aos anunciantes, foram limitadas as contri-
buições da Excelsior.

A partir de 1964, quando parecia ini-
ciar-se a decolagem da emissora, o Grupo Simonsen passou a

f t bl . (25) lm i den ren ar pro emas com o novo reglme' . , cu mlnan o com a
p er d a de d i ver s o s n e g õ c io s -- e x p o r t a çã o de c a fé, P a n a i r d o
Brasil ... --, impossibilitando continuar investindo na Exce~
sior, que até d seu fechamento,passaria na mão de 5 outros
proprietârios(26) .

A arrancada da Exce1sior foi realiza-
da dentro de uma linha voluntarista, sem qualquer planejamen-
to econ6mico-financeiro, adotando uma po1Ttica salarial ir-
real, que. s ó poderia viabilizar-se com investimentos externos
continuos, pelo menos ate o ponto em que ,. . -o retorno pUb.lclta-

rio fosse suficiente para financiã-lo.

A partir de 1966, a Excelsior vai ap~
recer relativamente bem só em novelas -- "Al m a s de Pe d r a "
(1966-SP); "Re d e n ç a o " e liAs Minas de Prata" (1967-SP); 110 Ter
ceiro Pecado", liA Legião dos Esquecidos" e 110 Direito dos Fi-
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lhos" (1968:"SP) fora al guns shows e fi lmes - "Di scoteca
do Ch ac r inh a " e "Hora da Bu zi n a " (1966-RJ) e "Missão Impossí-
velll (1969-SP)(27).

Com o agravamento dos problemas finan
ceiros a emissora foi perdendo seu custoso elenco de shows
e novelas.

2.2.2 - TV Record

Com a queda da Excelsior, surge a
Record na liderança de audi~ncia em São Paulo, usando uma es-
trategia baseada em shows musicais, como é narrado por Newton
Travesso:

liA idéia dos musicais surgiu como variante aos
programas da TV Excelsior. Foi praticamente uma
criação coletiva minha, do Manuel Carlos, do
Paulinho de Carvalho, Tuta, etc. Considero im-
portante toda esta época de criação da tev~
brasileira porque não estávamos ali para indus
trializar um produto como hoje. Existiam os ta
le~tos. Eles estavam ali s ao teu alcance. O
Brasil fervilhava de idéias ( ... ) viviamos um
período de liberdade, onde a criatividade era
permitida. ( ... ) o que fizemos foi aproveitar
este capital humano, rico e lindo. Não tínha-
mos pretensões industriais, apenas queríamos
ver e fazer algo de novo,,(28).

Baseada em talentos até então pouco
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conhecidos -- Nara Leão, Chico Buarque, Elis Regina, Marília
Medalha, Edu Lobo, Vandré, Roberto Carlos ... , a Record Area1izou
diversos programas de grande audiência --- "Show do dia 7", "0 Fino
da Bossal,"Esta noite se improvisa", "Roquete Pinto", "Bossau-
dade ...

Assim, 3 dos 5 programas de maior au-
di€ncia em 1966 e 8 dos 10 em 1967 eram da Record, cuja pro-
gramação, além dos musicais, era completada com variedades ---
Hebe Camargo --- e humorismo -:- Praça da Alegria e Família Tra
po.

Em resumo, foram os seguintes os pri~
cipais lançamentos da Record na década de 60:

· 1965 - abril - Fino da Bossa com Elis Regina e
Jair Rodrigues

agosto - Jovem Guarda: com Roberto Carlos

· 1966 - abril - Hebe Camargo: aos domingos

setjout - 29 Festival MPB : Chico Buarque
(A Banda) e Geraldo Vandré (Disparada)

· 1967 - março - Família Trapo: humorístico

maio Praça da Alegria: transferido da
TV Paulista(29).

"Faltou a Record, no entanto, uma in-
fra-estrutura administrativa para utilizar-se desse sucesso
momentaneo, para consolidar sua posição de mercado, como se in
fere dessa anãlise da Revista Propaganda:
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liA TV Record, quando da arrancada dos musi-
cais, teve oportunidade de firmar sua Rede,
principalmente atrav~s da TV-Rio. Record e
Rio, juntas, mas juntas mesmas, estariam
at ê hoje numa posição privilegiada, »c oman
dando uma Rede real, 1 ucrati va. Mas a Record
nunca foi uma emissora de televisão tão 50

mente. Era uma ação familiar, com interesses
e desinteresses que escapavam aos desfgnios
da comunicação. A Famflia Trapo, o maior
sucesso da ~poca em são Paulo, foi program!
da na Tupi do Rio, deixando a Rio (Co-irmã
da Record) massacrada pela audiência dos
Trapoll(30) .

Durante a d~cada de 1960, a TV Record
sofre 4 incendios - maio de 1960; julho de 1966 (Estúdios no
Aeroporto), 1969 (Teatro Consolação e Teatro Paramount) --, e
apesar da diferença de 9 anos entre o primeiro e o último, a
emissora continuou sem fazer seguro, provocando grandes per-
das que iriam determinar sua decadência na d~cada de 70(31).

2.2.3 - TV Globo

In~ugurada em 23/04/1965, a TV Globo
Canal 4 do Rio de Janeiro, começa a definir sua estrat~gia qua~
do em 1962 sao assinados os primeiros contratos com o Time-Life,
pelos quais a emissora recebe na ~poca mais de IIcinco milhões
de dê la r-e s ? , divididos em 14 parcelas: junho/62; fevereiro/65
e mensalmente de maio/65 a abril/66(32).
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Na medida em que um investimento aber
to do grupo americano contrariava o artigo 160 da Constitui-
ção, pois uma empresa estrangeira nao pode participar da orie~
tação intelectual e administrativa de sociedade concessionã-
ria de televisão, adotou-se o artifício de um contrato de as-
sistência técnica, onde os dõlares eram convertidos em cruzei
ros por uma empresa que representava os interesses da matriz
norte-americana, a TimejLife Incorporated~ com sede no Rio de
Janeiro.

Esse contrato previa assistência t€c-
nica nas seguintes areas:

- administrativojfinceiro: "business administration",
controles financeiros, orçamentários, contábeis" ...

- t€cnica: especificação de prédio e equipamento
orientação de engenharia e tecnolõgico.

- recursos humanos: numero e responsabilidade ade
quada do pessoal a ser empregado pela emissora
de TV.

- operacional: construção e operaçao de uma televi
são comercial, nos aspectos comercial, técnico e
administrativo.

- outros: treinamento nos EUA, ou envio de espec;~
listas; orientação na compra de programas de TV
em Nova York; negociaç6es com protagonistas e
atores; contatos de vendas de an~ncios com a ma-

. d l t i .. . (33)trlz e mu tlnaclonalS amerlcanas .
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A maneira de contornar a legislação
consistiu na venda pela TV Globo ao Time/Life do seu pr~dio ,
pelo valor do investimento inicial, pagando um aluguel igual
a 45% do seu lucro líquido; pela assistencia t~cnica, treina-
mento de pessoal ~ 3% da renda bruta; dados esses baseados na
auditoria da empresa americana Ernest & Ernest.

A despeito de uma CPI realizada em
1966 ter concluído que os contratos firmados entre a TV Globo
e o Time/Life feriam o artigo 160 da Constituição, recomendan
do a aplicação da punição nela prevista -- cassação da conces
sao o Presidente da República -- Castelo Branco optou
por dar 90 dias para a emissora regularizar sua situação.

A nacionalização da Globo se deu em
1969 e a liquidação da dívida com o Time/Life prolongou-se at~
1971(34).

o folheto promocional do lançamento da
Globo -- "Na s ce uma Planta no Jardim Bo t an i c o " -- jâ deixa
claro o impacto desse apoio logístico:

IISendo 0. mais moderna emissora de televisão do
Brasil e uma das mais bem equipadas de todo o
mundo, a TV Globo se apresenta, em decorr~ncia,
como agrande aliada de anunciantes e publicit~
rios, na tarefa de veicular, com efici~ncia
suas mensagens de venda. Na TV Globo, cada ti-
jolo foi colocado em função do objetivo de fa-
zer. televisão, de fato. A entrada da Globo em
funcionamento significa, na realidade, que sur
giu um novo conceito de televisão comercial no
Brasilll(35) .
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Durante os 6 primeiros meses de oper!
;ao, apesar da infra-estrutura técnica e de uma diretoria com
!lementos treinados nos EUA, a Globo não foi bem em audiência.

A partir de dezembro de 1965, começa
~ estruturação de uma nova equipe administrativa, liderada por
!xecutivos com formação de publicitãrio, e não de rãdio,egre~
;os da TV-Rio; que havia sido um verdadeiro laborãtorio de
:riatividade da TV brasileira até então.

Ao contrãrio da Excelsior que havia
idotado uma estratégia baseada na contratação de grandes no-
nes, por altos salãrios, a Globo buscou inicialmente uma pro-
~ramaçao bastante popular, de baixo custo relativo, como per-
:ebe-se da afirmação de Clark:

liA Globo foi montada sem tirar artista de ne
nhum lugar, procurando criar sua própria pe~
sona1idade, seus próprios valores, t mp lan t an
do uma programação com unidadell(36).

Assim, a liderança de audiência pas-
sou a ser alcançada através de programas como: Derci Espetac~
lar, Telecath (com Ted Boy Marino), Casamento na TV (com Raul

. ( 37)Longras), Chacrlnha ....

o objetivo bãsico do Grupo Time~Life
era desde o início criar uma Rede Nacional de Televisão, noS
moldes dos networks americanos, que além do aspecto lucrativ!
dade, seria uma ponta de lança do capital estrangeiro no país
e uma forma de mobilizar a opinião pfiblica em torno do regime
militar(38).
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Nesse sentido, já em 1966, a Globo ad
quire a TV Paulista - Canal 5 das Organizações Victor Costa e
em 1968, inaugura a TV Globo - Canal 12 de Belo Horizonte,ini
ciando a sua disrersão geogrãfica.

A grande dificuldade na implantação de
uma programaçao nacional é que até então havia um certo tabu
de que programas produzidos no Rio não seriam bem aceitos em
São Paulo, e vice-versa, fazendo com que a Globo nos primeiros
anos de operação da TV Paulista, mantivesse uma programação
relativamente distinta da usada no mercado carioca:

"Em 13 de julho de 1969, um incêndio nas insta
lações paulistas, obrigou as transferências de
sua produção para os estúdios cariocas, de on-
de, praticamente, nunca mais saiu, nascendo a
base do network: a "Central Globo de Produção"
( 39) •

Até essa época, era limitada a estrut~
ra de produção das emissoras, que atuavam mais como exibidoras,
apoiando-se nos anunciantes para definir previamente e finan-
ciar sua linha de programação.

Era comUm os grandes anunciantes terem
a sua p I~Ó p r i a e qui p e de p r o d u ç ã o - a u to re s, di re t o re s , ... c o
mo era o caso da Colgate, com Glória Magadã --, que definiam
programas de acordo com seus interesses, indo a seguir nego-
ciar com as emissoras.

Nesse sentido, as emissoras nao tinham
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uma estrat~gia de programaçao autonoma, voltada prioritaria 1-

mente para as necessidades do telespectador, mas atuavam con-
junturalmente ao sabor das necessidades momentaneas dos inte
resses de diversos anunciantes.

A criação da Central de Produções pe-
la Globo, contratando inclusive elementos que eram funcionã-
ri os dos a nunei antes - caso da Gl ô ria Magadã ci tada tem

f d ' l' - t -, (40)pro un as lmp lcaçoes es rateglcas :

. a programaçao passa a ser definida em função do
telespectador em primeiro lugar, como meio de
ser posteriormente comercializada com os anuncian
t e s .

a comercialização mud. o próprio conceito de pr~
duto: não ~ mais o programa em si que ~ vendido
- caso dos patrocínios tradi cionais, onde o anun
c-iante se apresentava como dono do programa, a
ponto dos diversos roteiros necessitarem da apr~
vaçao pr~via dos gerentes de marketing para se-
rem produzidos --; ao contrário, passa-se a dei
xar claro que ~ o tempo comercial, que estã sen-
do comerei a 1i z a d o --= na v e r d a dc , o que se vende

e a própria audiência (possibilidade de contato
com o telespectador).

Aproveitando-se da inauguração da Rede
Nacional de Microondas e do sistema de transmissão por Sat~li
te (1968), a Globo em 01/09/1969, lança o Jornal Nacional
primeiro programa em rede nacional, inicialmente restrito ao
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eixo São P~ulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que terã for
te influência na sua expansão na decada seguinte.

Como afirmou Eduardo Borgerth:

"De 1969 para c a , o progresso foi realmente
incalculãvel. Nascida a Rede, seu sucesso
econômico foi imediato como se previa. E
viabilizou-se a televisão pela primeira vez.
Transformou-a em "show Qusiness". Todo mun-
do antes dizia que ela era isso "show
business". Mas ela era apenas "show 11. O 1a -
do "b us ine s s " não existia e passou até a
existir, tornou-se até tentãvel,,(4l).

2.2.4 - Outras Emissoras

A TV Tupi iniciou a década de 60 como
uma estratégia dedispers~o geogrãfica, alem do eixo Rio e
São Paulo, procurando implantar emissoras nas principais cap!
tais: Porto Alegre, Curit,iba, Belo Horizonte, Recife, Salva-
dor

j
Campina Grande, Bel~m) Fortaleza, São Luiz~ BrasTlia,

Goiania e Vitória.

Tratava-se da primeira Network brasi-
leira em termos potenciais, mas sem nunca ter conseguido se-
-lo de fato em função de problemas administrativos: no final
da vida de Chateaubriand, ele decide-se por ceder a propr;ed~
de das suas empresas de comunicação a um condomTnio de 23 pe!

1
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soas, constituído por antigos funcionários, orginários de di-
ferentes cidades do país, que em função de interesses region~
listas, nunca conseguiram um entendimento, que possibilitasse
uma açao comum.

Os anos 60 assistiram ao início da de-
cadência da Tupi, sem condições de capitalizar até os sucessos
eventuais -- caso de "Be t o Ro ck f e l le r " que revolucionou o con
ceito de novela, através da introdução da problemática urbana
-, que na década seguinte levaria ao fechamento da emissora.

Tentou-se criar uma central de produ-
- .çao unlca Telecentro -, a partir de 1965, nos moldes da

Excelsior produção de shows no Rio e de novelas em São Pau
lo -, além de uma uniformização da programação, o que
trou-se inviável em função dos interesses regionais.

mos-

TV Rio, que havia tido o papel de la
boratorio de criatividade no início da televisão, apesar de
perder a totalidade dos seus artistas da linha de shows -- cer
ca de 50 de uma s ô vez -- para a Ex ce ls i o r , conseguiu manter
a liderança de audiência em 1964/5, através da novela 110 Di-
reito de Nascerll

: script comprado na Argentina e produção da
Tupi de São Paulo.

Não tendo estrutura, nao conseguiu ca
pitalizar esse sucesso, perdendo em 65 sua equipe administra-
tiva para a Globo ~ entrando em completa decad~ncia(42).
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2.3 - Estrutura

As estruturas organizacionais adota -
:Ias pelas emissoras exceto no caso da Globo, mantinham as
nesmas características do período anterior

GRAFICO 4.8

Estrutura Organizacional/Emissoras TV
(Década de 60)

~

=: -HOLDING

GERENTE GERAL
(COORDENADOR)

I-- IMPRENSA

ARTÍSTICO COMERCIAL ADM / FIN. TÉCNICO

~
Jornalismo I I-- Vendas Locais ~I Administ. I

~
Esportes I '-- Sucursais L...- Financ.

-1 Teatro

-l Shmvs

-l Produção
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Mais do que o aspecto formal, a caraE.
teristica b~sica desta estrutura era a sua falta de integra-
ção, onde o gerente geral -- quando existia -- limitava-se a
coordenar o trabalho das ~reas funcionais, que atuavam sem
uma visão integrada de "business".

Inexistindo recurso~ suficientes para
Dancar grandes produções, estas iniciavam-se através da area
comercial, que junto aos maiores anunciantes, ao mesmo tempo
1ue vendia o patrocínio, acertava o que e como seria produzi-
do.

ria do conglomerado
o contato com a holding -- a direto-

limitava-se ã discussão de aspectos f~
lanceiros, já que na maioria dos casos adotava-se um esquema
de caixa única.

Como foi dito anteriormente, nao havia
Jma consciência do tempo como produto -- especialmente na pr~
tica disseminada de descontos, permutas ... -, levando a uma
política de fixação de preço aleat6ria, já que não seconhe-
cia o custo real da operação, limitando-se a ãrea administra-
tiva/financeira ter um chefe de pessoal e um tesoureiro.

Com a dispersão geogrãfica, no caso da
Tupi, procurou-se criar uma estrutura com algum grau de coor-
denação nacional um embrião de Rede:

.:
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GRAFICO 4.9
Estrutura Organizacional/Embrião de Rede de TV

(Decada de 60)

GERENTE " GERAL
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)MIN./FINAN . ,,
T~CNICO

Essa estrutura que na aparência- lem-
bra uma multi-divisional, na realidade é simplesmente prõ-fo~
ma, em função do pretenso núcleo de coordenação não possuir
qualquer ascend~ncia hierãrquica sobre as diversas emissoras

.~ """A ~ ._, ••• ~- • -'!r ---~- .•.
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, I
do grupo, que limitavam-se a atuar de maneira isolada e estan
que.

~ . I d - -Caso tlplCO essa situaçao e a novela
"O Direito de Nascerll produzida pela Tupi de São Paulo e
exibida Guanabara Tu pi local,na pela TV-Rio contra a ou a

Isituação inversa, do programa "Famf l t a Trapo", produzido pe l.a
Record/SP e exibida no Rio pela Tupi, contra a TV-Rio do mes-
no grupo da Record(43). I

No caso da Globo, apesar da estrutura
;er formalmente similar, na essenc~a ela era muito diferente:

. '.

I

I

I

,. • ..<; ••• , - ,- •• ~ - ",•• ,!t.- •• ,•..,...,.. -:
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A característica básica da estrutura da Globo foi
a de ser uma unidade de neg5cio em si, tanto por incorporar
uma filosofia administrativa/financeira trazida pelo Time/Life~
como pela delegação proporcionada por Roberto Marinho, como
se depreende dessa afirmação de Joseph Wallach, o Superinten-
dente Administrativo, enviado pelo Time/Life:

"Ninguém acreditava num orçamento, as p re v i-.

sões eram para 3 meses, diziam: "Como voce
vai ter um orçamento se a Excelsior paga 40
para o Chacrinha ,e, se você o contrata por
60, a TV-Rio vai tirá-lo por 80?1I Todo mun-
do olhava administração mais como um apêndi-
ce porque o neg5cio era produzir novelas
shows ao vivo Dois anos para. implantar a
empresa ( ... ) Meu medo era que os Diários A~
sociados se ajustassem e liquidassem a Rede
Globo a qualquer momento. Percebessem o nos-
so trabalho. Eles tinham 18 emissoras, nos
tínhamos s5 o Rio.

( ... ) A Tupi teve um conceito de rede mas
não um concei to de empresa. Aqui, n ôs nos
organizamos em piramide: com o Roberto, os
outros embaixo dele. Ai foi possível impla~
tar uma filosofia"(44).

No mesmo sentido e a análise de Mauro
Salles quando afirma:

lIA revol ução da Globo começa na adaptação
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que fez, para o Brasil, do sistema americano
de exploração comercial da televisão. A tele
visão passaria a ser vendida como um -t o d o e
não mais em cima de horários ou programas
isolados simultaneamente, a Globo se organi-
zaria nas áreas administrativas e de

- ,,(45)çao .
pnod~

Para Walter Clark, sao as seguintes as
:aracterísticas da estrutura da Globo:

"F o i a som a do em p re s á r io .s a u d á ve 1, que e q uj.

pava a estação e que lhe dava boa imagem,com
o profissional competente, e depois, com vi-
rios e v â r i o s profissionais competentes"(46).

( ... ) Fomos nos que fizemos tudo isso que
está aí. Foi um trabalho de verdadeiros pro-
fissionais! E~a grande a frustração dos pro-
fissionais de TV, diante da fragilidade dos
empresários. O mérito do doutor Roberto foi
acreditar nas nossas jovens cabeças"(47).

"Acho um grande erro qu a n do as pessoas ;:ten-
tam me enquadrar como um gênio da televisão,
me olhando de u~ ponto de vista meramente
criativo. Ora, vejo minha competência maior
mesmo na formação de estruturas. Se me per-
guntassem "defina-se da forma mais suscinta
possível" diria: "SOu um fazedor de estrutu-
ra s ". E n a me d i da e m que não c o ns e 9 u i r f a z.e r
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uma, nao faço nada. Faço programa, sucesso,
venda, mas não sou um grande fazedor de pr~
grama, de sucesso ou de venda. Sou, isso
sim, um fazedor de estr~tura, de equipe, e
isso ningu~m monta melhor do que eu ( ... )
Essa falta de estrutura, na verdade, ~ o
grande problema conjuntural das empresas bra
sileiras do próprio Brasil de hOje. Umas e
outro vivem de um homem e enquanto esse ho-
mem existe, õtimo, mas se esse homem desapa-
recer, danou-se tudoll(48~,

110 sucesso da Globo tem a ver com o fato
do Roberto Marinho, nao sei se para bem ou
para mal, ter entregue a TV para que o
Walter Clark, o Joe Wallach, o Boni, o Jos~
Ulisses Arce e o Jos~ Ot~vio Castro Neves a
fizessemll(49) .

"Disse ao Roberto Marinho, num almoço na C!
sa dele ( ... ) Estou saindo de TV-Rio e ela
vai acabar em seis meses. Na Globo, vou mon
tar para o senhor uma estrutura que vai re-
sistir enquanto a televisão existir".

"En con t re i a Globo em estado falimentar( ... )
A Globo foi feita do zero absoluto. Quando
fa 1o tan to em qua 1idade, as pes soas vêm lo-
go me cobrando o Chacrinha, a Dercy Gonçal-
vez eo Raul Longras, que coloquei e mantive
no ar. Mas como faço questão de ser verdadei
ro e não coerente, lembro que meus programas
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de apelação vieram numa fase em que havia
cinco canais concorren.o e que era impos-
sível entrar nesse pareo porque a diferen
ça nos índices de audiência nunca ia mui-
to alem dos 6%11(50).

E interessante cotejar essas afirma -
toes com o depoimento de Wallach:

IIFoi uma luta tentar convencer o Walter
Clark, o Boni - que sempre foram sensa-
cionais na criação, mas planejamento não
existia. Então nós estabelecemos o plan~
jamento para o futuro, quanto ia custar
uma novela, fomos pondo ordem.
( ... ) Realmente o Time-Life estava envol
vido no início, mas numa fase muito pe-
quena, mais de assistência tecnica. A co
laboração com dinheiro foi pequena. E fo
ram embora. Eles viam que, produzindo pr~
gramas sem audiência, seu dinheiro estava
perdi do(5l).
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CAPrTULO V

TELEVISAO BRASIL(IRA - DE CADA DE 70

Os fatos ocorridos domingo na TV
Tupi e TV Globo vão exigir dos
seus responsaveis uma profunda re
flexão. Desencadearam um processo
irreverslvel que movimentou toda
a população, invadiu as residên-
cias e nelas projetou a subcultura.

Dom Eugenio Sales
1 - Ambiente de Mercado

o capitalismo ao longo da sua evolução
histórica tem apresentado um c a r â t e r cíclico - ascenção, .cri-
se e depressão -. caracterizado pela expansão da atividade
econômica com vigor crescente durante alguns anos para então
sofrer uma queda brusca, após a qual a economia permanecia co-
mo em prostração, para, passados alguns anos, retornar ã ascen
ção(l).

o carater cíclico da economia capita-
lista tem sido explicada em função da "anarquia da produção" ,
que consiste no fato de as decisões que afetam a vida econômi-
ca serem tomadas separadamente, por in~meras unidades de p~od~
ção e consumo, sendo compatilizadas apenas a posteriori pelos
mecanismos do mercado(2).

As diversas tentativas de intervenção
nos mecanismos de mercado, que tornaram-se comuns a partir do
advento de Keynes, quer através da oferta de moedacentralmen-
te controlada, quer através do controle administrativo de pre-
ços, mostraram-se incapazes de eliminar a crise de conjuntura,
própria do capitalismo, limitando-se a alterar sua forma de
manifestação: a "de p r e ss ã o r as t e i en t e :", "c r i se controladall.Mas,
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como diz Paul Singer, a "de p re s s ão rastejante vai devagar, mas
vaill(3).

A p~rtir dos anos cinquenta, como foi
formulado pela primeira vez por esse autor, a economia brasi-
leira alcançou suficiente densidade industrial para apresentar
ciclos econômicos de sobre e sub-acumulação de' capital, de ca-
rãter endõgeno, ligado ã dinâmica interna do sistema capitali!
ta brasileiro, e não mais mero reflexo dos ciclos das -e c ono-

mias centrais
geno(4).

o ciclo-primãrio exportador de carãter exo-

Apõs a pri~eira crise de carãter end6-
geno -- 196? --, a economia brasileira retoma o processo de
expansao em 1967, alcançando seu auge em 1973, iniciando-se um
processo de desaceleração econômica que culmina com a grande
recessao de 1981.

Duas explicações bãsicas tem sido le-
vantadas para explicar porque ocorre~ a reversão do ciclo em
1974 e a economia entrou em desaceleração.

A explicação levantada por Francisco
de Oliveira, de carãter mais estrutural e por isso mais reia-
cionada com o "e s t r a n qu larnent o " das contas externas do início
da d ê c ad a de 80, baseia-se "n a contradição entre uma t n d iis t r ia
lização voltada para o mercado interno mas financiada ou oon-

rolada pelo capital estrangeiro e a insuficiência de geraçao
e meios de pagamento internacionais para fazer voltar ã circu
açao internacional de capitais a parte do excedente que per-
ence ao capital internacionalll(5).
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Esse argumento tem sido contestado,p~
10 menos enquanto explicação para a recessão de 1974, por Jo-
se Serra -- lia inflexão do ci clo não se deveu a problemas de
demanda pelo lado do investimento agregado nem tampouco a
restrições de oferta de importações ( ... ) as dificuldades sur
giram pelo lado da demanda corrente de bens de consumo durá-
veis e não duraveis -- e Conceiçâo Tavares -- interpretação
baseada na desproporção entre departamentos,que limitam as
oportunidades de investimento lucrati~o e não devido a restri
ções externas do balanço de pagamentos(16).

Ambas as analises deixam claro, contu
do, que os problemas enfrentados pela economia brasileira são
end6genos, originadas pela dinámica interna do sistema, caben
do aos fatores ex6genos -- os choques do petróleo e da taxa
de juros --, apenas o papel complementar de catalizador(7).

o caráter cfclico da economia brasilei
ra fica claro atraves da análise da evolução das taxas de
crescime'nto(8) :



Crescimento dos Setores Econômicos nos Ciclos (1955-1980

( %)

I N O a S T R I A L
PIB Agrícul- Serviços

Bens Consumo Bens Consumo Bens de Bens Inter tura
Durãveis Não Durãvei s Capi ta 1 mediãrios - Total

- --
1,955-62 l ,1 6 ,6 23,9 26,4 1 2 , 1 1 9,8 4,5 6,8

1963-67 :3,2 0,0 4 , 1 ( 2 ,6 ) 5,9 2 ,6 4,2 3,7

1967-73 1 "I ,3 9,4 23,6 18 , 1 1 3,5 .12,7 4,6 9,8

1974-81 5 ,4 4,4 9,3 7,4 8,3 7,6 4,9 6 ,6

FONTE: J o s e Se rra , 11 C; c los e Mu d a n ç a s Es t r u t u r a i s n a Ec o no mi a Br a s i 1e i r a do

Apõs-Gu(;rrall
, em Revista de Economia Política, vol. 2, n9 2, abri1-

-j unho de 1982.
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o maior crescimento industrial conti-
nuou aumentando a participaçâo secundiria na produçâo. econ5-
n i c a :

QUADRO 5.2.

Participação dos Setores (1947-1980)
(%)

1947 1960 1970 1980

Setor Primário 27,6 22,5 1O , 1 10,3

Seto)71Secundário 19 ,9 25 ,2 35 ,9 36,9

Setor Terciário 52,5 52,3 54,0 52,8

Produção Econômi-
ca 100 ,° 100,0 100,0 100,0

FONTE: Conjuntura Econômica, setembro 1971, v. 25,
nQ 9; Conjuntura Econ_~mica, fevereiro 1981,
v. 35, nQ 2.
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A taxa de inflaçáo,a partir de uma
evolução limitada nos primeiros anos, no final da década de
70 vai atingir valores inusitados:

QUADRO 5.3.

Inflação no Brasil (1946-1982)

(% )

1946-1950 11 ,4

1951-1955 16 ,6

1956-1960 24,7

1961-1965 ..59 ,9

1966-1970 25,4

1971-1975 22,7

1976-1981 60,5

1982 95 ,1

•.. _20-,

FONTE: FGV, Conjuntura Econômica, IGP!OI
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Outra caracterTstica da dêcada de 70,
::onsequencia da proprla recessão e da lIabertura polTticall

~ue lhe seguiu, foi uma melhora relativa da distribuição de
renda:

QUADRO 5.4.

Distribuição dos Rendimentos da

População Economicamente Ativa (1960-1980)

1960 1970 I 1972 1976 1980

20% mais pobres 3,9 3,4 2 ,2 3,2 2,8

50% mais pobres 1 7 ,4 14,9 1 1 ,3 13,5 12 ,6
--

10% mais ricos 39,6 46 ,7 52,6 50,4 50,9

5% mais ricos 28,3 34, 1 39,8 37 ,9 37 ,9

1% mais rico 11 ,9 14,7 19 ,1 17 ,4 16 ,9

FONTE: Censos Demograficos de 1960, 1970 e 1980 e PNAD, de
1972 e 1976, IBGE.

A industrializaç~o continuou provoca~
do aumento no processo de industrialização:

'-'



QUADRO 5.5.

População Urbana x Rural (1940-1980)

População População População
Urbana Rural Total

1-9-1940 12.880.182 ·31,2% 28.356.133 68,8% 41.236.315 100,0%

1-7-1950 18.782.891 36,2% 33.161.506 63,8% 51.944.397 100,0%

1-9-1960 32.004.817 45 ,1% 38.987.526 54,9% 70.992.343 100,0%

1-9-1970 52.084.984 55 .9% 41.054.053 44,1% 93.139.037 100,0%

1-9-1980 76.422.400 64,2% l 42.602.200 I 35 ,8% 119.024.600 100,0%
I

FONTE: Fundação IBGE/Censos de 1940, 50, 60, 70 e 80.
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Essa evolução correspondeu ~s seguin-
tes taxas de ~rescimento m~dio anual na d~cada de 70:

População Urbana 3,9%

População Rural 0,3%

População Total 2,5%

No período analisado, é po ca do "m i la-
greI! econômico brasileiro,hã uma grande expansão dos setores
de comunicação e propaganda, tendo iniciado operaçoes, entre
outras, as seguintes organizações:

agência de propaganda Premium (1970); Gang (1970); CBB & A
(1971); Caio Domingues (1972); Young -.-~
& Rubican (1973); Siboney (1974); Leo
Burnett (1975), Foote Cone Belding
(1975).

institutos de pesquisa: Alpha (1970); Maq(197l); Arquivo de
Propaganda (1973); Informa Som (1974);
IPP:M (1974); Leda (1975); Tarefa
(1976); Consuma (1977).

)rodutoras de filme 0~d~f (1970); B1imp (1970); Truca
(1971); APi"A(1973), Nosso Estúdio
(1973); Interteam (1974); Free (1974).

stúdios de sonorização: Aquarius (1970); sã Som (1971); Vice-
-Versa (1972); Studio 7 (1973); Bandei-
rantes (1974); Studium(1974).
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distribuidora de filmes: Screen Gems(1973); Teleshow (1977)

escolas de comunicação Anhembi (1972); Ibero Americana(1971);
Fiam (1972); H~lio Alonso (1972).

ou t ra s Sima (1971); Seara (1971); IAA (1973).

Uma alteração no ambiente das emisso-
ras, que irâ condicionar suas estrategias no período, e o
g r an de' im p u 1 s o da d o à pe s q.u i s a d e a u d iê n c i a em TV, cu j a c r o no
logia evolutiva ~ a seguinte(9):

1954 Flagrante IBOPE, 18:00 às 23:00 hs., SP e RJ

1959/60 - Estudos Marplan, hábitos, SP e RJ

1963 Flagrante IBOPE, audiência diária

1964 Estudos Marplan, hábitos, Porto Alegre, Curitiba, Lon
drina, Belo Horizpnte, Recife e Salvador

1968 Flagrante IBOPE, outras cidades

1968 Flagrante IBOPE, com qualificação, SP e RJ

1970 Tevemetro Audi-TV, SP

1974 Tevemetro Audi-TV, RJ

1975 Flagrante IBOPE, ~udiência diâria,outras praças
Marplan, audiência iridividua1 (metodo do diãrio), SP
e RJ, semestral

976 Marplan, audiência individual, SP e RJ, mensal

977 Flagrante IBOPE, a partir das 7:00 hs. da manhã, SP e

RJ
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1978 Audi-TV, audiência individual

1979 Marplan, audiência individual, Porto Alegre
Estudos Marplan, hãbitos, Brasilia
Projeto-piloto Multimidia, englobando TV, revista e
j o rn a 1
Audi-TV, grãficos de audiência minuto e minuto, SP e
RJ

1980(set.) - Banco dados Mu1timidia, inicio do campo, incluin
do TV, ridio, jornal e revista.

A verba de propaganda canalizada atra
ves das agências teve a seguinte distribuição por meios:

QUADRO 5.6.
Investimento em Propaganda em Relação ao

PNB (1970/1982)

---PNB Invest. Propaganda % sob re
PNB

Cr$ (milhões rndice:U~) Cr$(miihões) Ind ice (%)
I

1970 208:275,,9 , 100,0 ,1.840 100,0 0,88
1971 277 .056,1 133,0 2.500 135,9 0,90"

--1972 365.089,0 175,3 3.460 188,0 0,95
1973 504.276,8 242;1 4.500 244,6 0,89
1974 734.320,9 352,6 6.300 342,4 0,86
1975 1.038.046,6 498,4 8.200 445,7 0,79
1976 1.655.405,7 794,8 13.650 741 ,8 0,82
1977 2.482.833,4 1.192,1 22.675 1.232,3 0,91

--1978 3.645.963,4 1.750,5 33.813 1.837,7 0,93
-1979 6.076.698,1 2.917,6 55.036 2.991,1 0,91

1980 12.699.999,6 6.097,7 105.350 5.725,5 0,83
1981 25.424.131,1 12.206,9 228.827 12.436,3 0,90

1982 52.551.020,0* .25.231 ,4 515.000 27.939,1 0,98 _J

.'

* Estimativa.
FONTE: IAA, ABAP, FENAPRO, GRUPO DE MrDIA.
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A verba da propaganda canalizada atra
ves das agências teve a seguinte distribuição por meios:

GRAFI CO 5. 1 •

Investimento Publicitário x Produto Nacional Bruto (1970/1982)

( INVEST. PUBLIC.

... -

PNB

onte: IAA, ABAP, FENAPRO, GRUPO DE M1DIA.
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QUADRO 5.7.

Distribuição de Verba de Propaganda via Ag~ncia (1970/1981)

TV Jornal Revista Rãdio Out':"Door Cinema Diversos
.

1970 39,6 21 ,O 21 ,9 13 ,2 3,8 0,5 -

1971 39,3 24,8 17 ,O 12,7 5,3 0,9 -

1972 46 ,1 21 ,8 16,3 9 ,4 5 ,1 1 ,3 -

1973 46,6 20,9 15 ,6 10 ,4 5 ,1 . 1 ,4 -

1974 51 ,1 18,5 16, O 9,4 4,5 1 ,O -
.

1975 53,9 19 ,8 14 ,1 8,8 2 ,7 0,7 -
--~-

1976 51 ,9 21 ,1 1 3,7 9 ,8 2,9 0,6 -
,.

1977 55 ,8 20,2 12 ,4 8,6 2,4 0,6 -

1978 56 ,2 20,2 12 ,4 8,0 1 ,5 5 ,O 1 ,2

1979 55 ,9 20 ,1 13, O 8,5 1 ,5 0,6 0,4
--

1980 57,8 16 ,2 14, O 8, 1 1 ,5 0,6 1 ,8
--

1981 59 ,3 1 7 ,4 ~ 1 1 ,6 8,6 I 1 ,8 0,5 0,8I \ 1I I I i
em %

.FONTE: J. W. Thompson a te .1977
Grupo de Mídia 1978/81.

.'
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Gráfico: 5.2
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- INVESTIMENTO PUBLICITÃRIO POR MEIO VIA AG~NCIA
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Gráfico: 5.3 - ASCENSÃO DE TV x ESTABILIDADE 'JORNAL/OUT-DOOR/CINEtvIA
19~2-1981
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Gráfico: 5.4 ASCENSÃO DE TELEVISÃO x DECLíNIO DE RÁDIO E REVISTAS
1962-1981
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Gráfico: 5.6 - PROGRESSÃO DA PARTICIPAÇÃO DA TV VIA AGeNCIA
NA VERBA PUBLICITÃRIA (1956-1981)

1956

1960
1962

1967

1972

1977

1981 10 20 30 40 50 60
Fonte: Adaptado de Publicidade Brasileira, Ano 11, n9 17,

junho 1978, pago 8
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Considerando toda a verba de propaga~
da, e nao mais apenas aquela distribuída pelas ag~ncias, tem-
-se:

QUADRO 5.8.

Distribuição de Verba de Propaganda (1970/80).

TV Jorna 1". Revista Rádio Out-Door Cinema Diversos *

1970 38 23 15 15 4 1 4

1972 36 25 14 16 5 1 3

1974 37 24 13 18 4 1 3

1976 40 20 10 19 5 1 5.

1978 42 19 10 19 3 1 6

1980 37 18 10,4 15 ,3 2 0,3 1 7
I

ém %FONTE: .J. W. Thompson at~ 1977.
Grupo de Mídia 1978/81.

* a partir de 1980 Diversos inclui Merchandising e Marketing
Direto.

A participação dos diversos meios no
investimento pub1 i ci t ã r io - .vei culação - por categori a de pr.Q.
duto, apresentou a seguintes situação em 1980:
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QUADRO 5.9.

Participação dos Meios no Investimento Publicitário
das Principais Categorias do Produto (1980)

CATEGORIA TV RJ1:DIO REVISTA JORNAL OUTDOOR CINEMA

Produtos p/Toi 1e te 86,5 5,0 8,5 (a) - (a)
Produtos Alimentí- 87,0 4~0 7,0 0,5 1 ,5 -
cios --

I

Caderneta de Pou- 78,5 13,0 3,5 4,5 0,5 -
pança

Remédios em Geral 72 ,5 25,5 2,0 2,0 (a)

I

Cigarros 70,5 5,0 17 ,5 2,0 3,5 1 ,5

Bancos 63,5 11 ,O 11 ,5 13 ,5 0,5 (a)

Ind.Automobilísti 54,0 4,0 . 27,0 10,5 2,5 2,0
-ca

Bebidas Alccõlicas 66,0 14,0 16,0 1 ,O 1 ,5 1 ,5

Calçados 82,0 2,5 13,0 1 ,0 1 ,O 0,5

Produtos p/Limpeza 95,0 4,0 1 ,O (a) - -

Elett'odomesticos· 79,5 3,5 12,0 4,0 0,5 0,5

Confecções 56,0 3,5 38,0 1 ,O 1 ,5 (a)
-

Produtos P/cabel~ 92,0 3,0 5,0 - - (a)
Mercado de Capitaisl 59:;5 4~5 15,0 I 19,5 1 !5 (a)
Equipamentos Audio- 53,5 1 ,5 28,0 14,0 3,0 (a)
-Video
Relógios e Joalhe- 55,5 6,5 26,5 11 ,5 (a) (a)
ria
Refrigerantes e S~ 86,0 8,5 1 ,5 1 ,O 1 ,O 2,0
cos
Produtos Higiene 95,0 2,0 3,0 (a) - -
Pessoal

- conto -
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- continuação -

CATEGORIA TV RAOIO REVISTA JORNAL OUTOOOR CINEMA

Bebidas A1c.Oesti- 67,0 14,5 13,5 0,5 2,5 2,0
1adas

Balas, Chocolates 92 ,5 2,5 3,5 0,5 0,5 0,5
e Gomas

I Brinquedos 93,0 0,5 5,5 1 ,0 - -

Fascículos, Livros 60,0 4,0 32,0 4,0 - (a )
e Discos
Fortificantes 66,0 34,0 - (a) - -
Cia. Aéreas 40,0 7,0 23,0 29,0 1 ,0 (a )

Lei te e Deri vados 86,0 6,0 7,5 0,5 (a) -
J

E1etrod. Portáteis 81 ,0 4,5 10 ,0 2,5 1_,0 1 ,0

Produtos p/Pele 77 ,5 14,0 8,5 (a) - (a)

Remédi os 67,0 29,0 4,0 - - -..

Café e Chá 68,0 22,0 6,0 0,5 3,5 (a) I
I

-E1et. Linha 78,0 3,0 13,0 6,0 6,0 (a)

FONTE: Sercin.
(a) Participação abaixo de 0,5%.
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Em 27 de agosto de 1962, a Lei 4.117
instituia o Cõdigo Brasileiro de Telecomunicações(lO) fixando
as diretrizes do Plano Nacional de Telecomunicações, criando
o Contel, Dentel e a Embratel, esta iil tima empresa destinada
a prestar serviços no setor de comunicações nacionais, atra-
vés da implantação, manutenção, exploração e expansão do sis-
tema nacional, que iniciou suas operação em 16/09/1967.

o Plano Nacional de Telecomunicações
foi dividido em três sistemas: bãsico -- micro-ondas de vi-
sada direta e tropo-difusão, interligando todas as capitais
e principais cidades, transmitem telefone, telegrafia, telex,
"t ac-s í m i le ", sinais de dados e -- apenas os de visada direta
- televisão, possuindo alta capacidade; sistema e s t a du a l v t am
bem de alta capacidade, interligado ao sistema bãsico; auxi-
liar - media capacidade interliga Brasília às demais capi-
tais.

Até o início da Embratel, havia no
país apenas 3 sistemas de micro-ondas -- Rio-são Paulo (468
canais); Rio-Belo Horizonte (120 canais) e Rio-Brasília (132
canais) ~ completamente saturados, e sem possibilidades de
ampliação.

Alem de ampliar a capacidade dos sis-
temas existentes, integrou-se outros centros, dando no total
cerca de 18 mil quilometros de enlaces de micro-ondas estabe-
lecidos em apenas 4 anos, criando ainda mais de trinta Cen-
tros de TV, que interligam as emissoras ao sistema bãsico da
Embratel" r-epr-esent an d o lima rede total, em termos de canaliza
ÇãD de TV,' de 18~946 canais x quilomebros.
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Em abril de 1969, o Centro de TV do
Rio de Janeiro, através da estação de comunicações de Tanguã
município de Itaboraí (RJ), foi ligado ao satélite Inte1sat
111. do Consórcio Internacional de Comunicações por Satélites
- que possibiiita tanto transmissões para o exterior, como
mais recentemente integrar Manaus, Corumbã e Boa Vista a rede
nacional de TV, através de envio do sinal is estações terrenas
de pequeno porte aí instaladas, que eram impossíveis de serem
atingidas por enlace de micro onda de visada direta, devido is
características físicas da re9ião amaz5nica e do pantanal de
~ato Grosso.

Em síntese, os programas sao transmi-
tidos da emissora geradora para o Centro de TV na cidade des-
ta, daí segue por enlace de micro-ondas ou por satélite ~ nes
te caso atingindo inicialmente a estação de Tanguã ~ para
)s Centros de TV de diferentes cidades e daí para as emisso-
ras.

~ desc~da do primeiro homem na Lua
(1969) e a Copa do Mundo (1970) foram transmitidas ao vivo,
graças ao Sistema Brasileiro de Telecomunicações.
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Já antes do advento da Emb ra t e l , as
emissoras de TV, como meio de ampliar a cobertura do seu si-
nal ,construiram suas próprias redes de microondas através da
instalação de repetidoras e retransmissoras, ou utilizavam-se
de instalações das prefeituras locais. Assim, foram possíveis
as diversas transmissóes pioneiras futebol de
Santos (Santos x Palmeiras - 1955); ligação entre Rio-São Pau
10, Rio/Belo Horizonte (1955); futebol do Rio (Brasil x Ingl~
terra -- 22/02/1959); inauguração de Brasília (colocação de
antenas repetidoras em aviões voando em círculo ao longo do
~ercurso -- 1960) porem num esquema bastante embrionário.

A implantação do Sistema Nacional de
fe1ecomunicações, como é mostrado nos quadros anexos, possibl
litou um grande aumento na eficácia no sistema, e o surgimen-
to dare de n a c io n a 1 de TV (N e tw o r k ) .'

,-- .
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Gráfico: 5.7
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Gráfico: 5.8
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Em 29/09/82, atrav~s do sistema exclu
.f vo de canal permanente via s a t é l i te , que passou a ser usado
Jioneiramente na Am~rica Latina pela Bandeirantes, tornou-se
)ossfvel substituir todo um sistema de microondas,dando condi-
;~es ã emissora geradora rebater ao vivo e de imediato toda
jua programação diretamente para as emissoras afiliadas; onde
) s a t ê l í t e (TV Sat), a um custo fixo, por vinte e quatro ho-
~as diãrias de uso, substitui o aluguel pago ã Embratel.

Em 31 de março de 1972(11), com a Fes
ta da Uva, na cidade de Caxias do Sul, RS., inaugura-se ofi-i
:ialmente a televisão ã cores no Brasil, cujos aparelhos pas-
.ar t am a ser fabricados por diversas empresas - Colorado,
)enison, General Eletric, Matsushita-National, Philco, Philips,
;anyo, Semp, Sharp, Springer e Telefunken -, incluindo o
tubo de imagem (1971), pela Ibrape que completava assim uma
;erie de iniciativas pioneiras - vãlvula eletrõnica (1966) ;
tubo de imagem P&B (1957); transistores (1960); bulbos de vi-
jro para tubo de imagem (1966)(12).

Contrariando expectativas, o mercado
je TV P&B nao foi afetado pela chegada do TVC, como ocorrera
~m diversos pafses do mundo, como ~ mostrado pelos dados se-
~ui ntes :

--t
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QUADRO 5.10.

Televisores em Uso no Brasil (1970/1979)

P&B P&B Cores P&B Cores
Aparelhos Apare1hos Aparelhos ., Apare1hos
Vendidos Inutilizados Vendidos Em Uso

--
1970 816.000 164.000 - 4.584.000

1971 958.000 200.000 - 5.342.000

1972 1.109.000 269.000 68.000 6.250.000

1973 1.345.000 294.000 152.000 7.453.000

1974 1.341.000 336.000 323.000 8.781.000
-

1975 1.184.000 370.000 .532.000 10.127.000

1976 1.234.000 408.000 666.000 11.603.000
-

1977 1.294.000 467.000 766.000 13.196.000
.-

1978 1.347.000 678.000 953.000 14.818.000
--

1979 1.591.000 746.000 1.074.000 16.737.000

FONTE: ABINEE.
OBS: Vide útil TV P&B = 10 anos; TV a cores = 8 anos.
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•

Gráfico: 5.9 - EVOLUÇÃO DO TOTAL DE APARELHOS (P&B)
EM USO NO PAís
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Em 1983 sao as seguintes as estimati-
'as de domicilias com TV:

QUADRO 5. '1

Aparelhos de TV em Uso no Brasil (1983)

Total 22.000.000 100%

Preto e Branco 13.500.000 62%

A Cores 8.500.000 38%

La res com TV 15.600.000 57%

Numero Media de Aparelhos por Domi cil io 1.5
_.

FONTES: Lintas
(*) Marplan - 8 capitais.

.J
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A relação entre os domicilios com TV
~ os domicílios existentes, por unidade da federação, e a
seguinte:

•
QUADRO 5.12

Relação entre Domicilias com TV

e Domicílios existentes

(em %)

Unidade . Capital Interior Total Unidade - Capital Interi or Total
-

sr . 93:,O . 85,5 89,3 AL 63,8 22,3 30,3

RJ 93,0 78,9 90,3 ES 64,2 42,6 44,8-
MG 80,0 44,2 50,5 PI 54,8 18,5 24 ,2

--
RS 83,2 46 ,6 56 ,O RN 53,3 9 ,1 1 7 ,8

PR 73,4 26,4 32 ,1 SE 56,9 21 ,3 29,9

BA 62 ,1 24,4 31 ,O MS 69 ,O 38,2 42 ,9

PE 64,9 39 ,3 .49 ,1 DF 80,6 - 80,6
----

CE 61 ,O 30,6 38,9 AM 77 ,1 37,0 52,3

GO 70,4 31 ,3 37,5 MT 61 ,3 17 ,5 24,8
--

SC 71 ,2 31 ,6 33,6 AC 21 ,7 8,9 14 ,O

MA 58,4 11 ,6 16 ,5 RO 27,2 20,4 '>r .,
L'J , I

PB 59,4 9,9 15 ,8 AP 25 ,5 19 ,2 24,3

PA 60,6 28,3 38,7 RR 26,7 23,5 26 ,3

'{Capital :
Brasil Interior:

Total :

83,6%
42,4%
56,5%

FONTE: IBGE a) Censo de 70
b) An. Estat. 77 e 80
c) PNAD 72/73/78

O aumento do consumo de TV tem se feito,
não s6 atrav~s do maior n~mero de domicílios com TV, mas tamb~m
atraves do crescimento no numero de horas assistidas:



QUADRO 5.13
EVOLUÇAO DO ,

NOMERO DE HORAS ASSISTIDAS DIARIAMENTE

MERCADOS DIAS D 1\ A~RIL OUT. AB R IL OUT. I'.BRIL OUT. AB R IL ' OUT. AB R ILSEMANA 76 76 77 77 78 78 79 79 80
SJXO -, , Toda Se-- 5 ,6 6 ,1 6 ,2 6 ,3 6 ,4 6 ,O 6,4 6,2 6,6mana
PAULO -

Domingo 6,8 7,5 7 ,2 7,5 7,5 6 ,9 7,7 7,4 8,0

RIO Toda aDE Semana 5 ,6 5 ,5 6 ,O 5 ,8 5,7 5 ,9 5 ,5 5 ,5 5 ,6JANEIRO
Domingo 6 ,1 5 ,9 6 ,7 6 ,2 6 ,6 6,6 6 ,4 5 ,9 6 ,5

FONTE: Audi-TV OSM-CGC-SP.
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o numero de.emissoras instaladas no
)aís apresentou a seguinte evolução:

QUADRO 5.14

Emissoras Instaladas no País

Emissoras de TV Comerei al Eduea- Totaltiva

Em operaçao 104 9 113

Em instalação 1 3 3 16

Editais Abe rt os 7 - 7

Total 124 1 2 136

FONTE: DENTEL.

Gráfico: 5.10 - CRONOLOGIA DAS EMISSORAS BRASILEIRAS DE TELEVISÃO

113

2
\ 50 55 60 65 70 75 80

Fonte': DENTEL
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2 - Estratégia

A estratégia bãsica de crescimento ad~
tada pelas emissoras de TV brasileiras na decada de 70 consis
tiu na formação das redes-networks baseada em programação
nacional unica, possibilitada pelo desenvolvimento do Sistema
Nacional de Televisão, atraves da Embratel, na decada a n te-
rior.

o estabelecimento das redes possibil~
tou uma revolução no plano da comercialização, onde aos diver
;os horários, situados em distintas regiões -- mercados
foi dado o tratamento de produtos diferenciados, enfatizando
1ue estava-se vendendo não os programas em si, mas sim a pos-
;ibilidade de contato com uma audiência com determinadas ca-
racterfsticas: quantitativas e qualitativas.

Paralelamente, os institutos de pesqui
, du z i -, d I i d ie n c i (13);a lntro UZlam novas tecnlcas e ava lar as au lenclas --
flagrante, hábito, "r e c a l l "; tevêmetro (domiciliar), qual~

ficação, diário (individual), simulação,multimídia. otimiza-
ça o, ... enquanto os setores de mídia das agências, adqui
rindo grande ;mn,...V\+~"",...';~ """

I 111tJ U I t.. U II \".. I (j c; 111 função dos altos custos de veicu-
lação, desenvolvem toda uma nova sistemática, baseada na uti-
lização de processamento eletr6nico de dados, para aumentar a
?ficiência na compra de mídia: programação linear, GRP (Gross
Rating Point), reach ,frequency, CUrva de distribuição de fre
1uência, índice de afastamento, ePM, cobertura eficiente, cus

( 1 4 )to no target ... .
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A ampliação da cobertura das redes
i l i ad a à crescente "profissionalização" na compra de tempo de
'eiculação, permitiu a adoção de uma politica mais rigida de
lreços, dando condições às emissoras de se capitalizarem. No
ugar dos antigos patrocinios exclusivos ou pacotes, onde os

lnunciantes consideravam-se compradores dos programas em si,
!xigindo bonificações nos horarios de menor audiência, surge
I diversificação nas formas de comercialização -- patrocínio
une r i c an o , rotativos, participação, "merchandising", projetos
!speciais, eventos, faixa diurna, módulos, reservas antecipa-
las, contratos ...

Para vincular os lnteresses das agen-
:ias - t n t e rme d t â ri o s -- na vendas dos se usrvp rodu t o s :';' as
~missoras de TV aperfeiçoam diferentes formas de estimulo
)onificação de volume, desconto financeiro ... --, ao mesmo
:empo que adotam uma politica rigorosa de preços, calculados
.m função de diversos fatores -- custo de produção, audiência,
"at x a h o r á ria , demanda ... -, corrigidos constantemente em
-e le çâ o à inflação - introdução de 2 a 4 tabelas anuais
iescontos especiais para estimular demandas específicas -- p~
"iodo de verão, vendas casadas de horario nobre e outros me-
lOS procurados ...

Num primeiro momento houve forte rea-
;ao dos anunciantes a essa política de preços, acostumados de~
je o inicio da TV a praticamente ditar os mesmos. No entanto,
) aumento de produtividade possibilitado pela economia de es-
:ala da operação em rede foi de tal ordem, que a despeito do
:rescimento absoluto dos preços, o seu valor relativo - fun-
;ão do numero de pessoas atingidas -- manteve-se ao nível da
inflação(15) .
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" I I, No domingo 29/08/1971, os programas
"Hora da Bu zi n a " da TV Globo e "Fl âv i o Cavalcanti 11 da TV Tupi,
la epoca em disputa acirrada pela audiência, apresentaram com
jiferença de algumas horas, uma "s e s s â o " com a "me d i um " D.

:acilda de Assis(16) -- ou Seu Sete da Lira, ou Maria Audãlia,
)u Vovô Cambira, ou CaboEla Jurema ---, originando na semana
se qu in t e i n iirne ro s protestos "c on t ra o sensacionalismo das fa
las e dos gestos de dona Cacilda que chegaram em forma de cen
.e n a s de telefonemas à Censura Federalll(17), alem de fortes
ir ot e s t o s da Igreja Catôlica: "já não se trata mais de uma
luestão religiosa, mas de saude publica: os acontecimentos exi
lem profunda reflexão por parte dos responsãveis pelos meios
I e com uni c a ç ã 011 ( 18) .

Ante a essas fortes pressões, inclusi
'e ameaças de estatização por parte do governo, as emissoras
'oram obrigadas a mudar sua estratégia competitiva, ate en-
.ão baseada em apelos sensacionalistas, assinando um protoco-
o comprometendo-se excluir da sua programação IIfatos ou pes-
oas que sirvam para explorar a crendice ou incitar a supert~

:ao, bem como falsos médicos, curandeiros, ou mesmo qualquer
.t p o de charlatanismoll(19).

A importãncia estratégica desse fato
-e s í de- que dai surge a n e ces s i da de de competir em outros pa-
Ir õ e s , a t r a v é s do áe se n v o 1 v ime n to de p r o 9 ra ma s de 11 a 1 to 11 n i -
e 1 - Fa n t ás t i c o, G lo b o S h e 11, Glo b o Re pôr te r ... -, a um
usto evidentemente muito maior, beneficiando às emissoras que
ivessem melhores condições financeiras para bancá-los, cuja

ormulação mais acabada será o chamado IIPadrão Globo de Qual.i
adeu(20).
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Emsintese, o desenvolvimento da tele
risão em rede, possibilitando a adoção de uma programação na-
:iona1 única, com eno~mes economias de escala, aliada a ado-
.ã o de uma p o li t i c a comercial baseada na "verdade" dos pre-
:os, que permitiam a capitalização das emissoras, deu condi-
.oe s ã consolidação de "c e n t r a i s de p ro du ç ão v , com caracte-
'ísticas industriais não mais de serviços -, cujos produ-
:os eram cada vez mais orientados por marketing e pesquisa.

Paralelamente, o boom da economia bra
ileira - o chamado "m i la qr e " -- do inicio da dé ca d a de 70,
onsequência do padrão de acumulação baseado na concentração

.e renda da classe media para cima, como meio de superar o
streitamento de mercado para os bens durãveis de consumo (l~
o), passou a exigir da pr5pria programação de TV um redire-
ionamento, mais voltado para a classe media, e menos para o
povão ".

Estabelecido .o s novos padrões de com-
e t i ç â o , estavam abertas as condições para profundas alterações
a estrutura de mercado, e consequente concentração (oligopo-
í z aç ã o ) , cujos efeitos mais diretos serão a consolidação da

.lo bo e a decadência definitiva da Tupi, com seu fechamento
efinitivo em 1980.

Alem da sofisticação das produções --
:o v e 1 as (11 Bem Am a do ", 11 E s c a 1adali, 11 G a b r i e 1 ali ... ), S h o w s (" F a~
âs t i c o ", "Ch i c o City", "P'l an e t a dos Homens", "Sa t i ri c om !", "V~
a o Gordo", ... ), Jornalismo (IIJornal Nacional", "ü l ob o Repó.!:.
e r "; "Ho je "; ... ), Series Brasileiras
e s a da ? , IIPlantão de Po lIc i a " ... )

("Malu Mulher", IIC'Írga
a dêcada de 70 assistiu



• 282 .

Ima ampliação da penetração das s~ries e enlatados estrangei-
'OS, que 50 nao foi maior em função da grande audiência das
lovelas, como e mostrado em seguida:

GRJ\FICO 5.11

Participação no Total de Horas Semanais da

Abertura ao Encerramento

%
100
90

80
70

60

81•..•.
<,NACIONAL.... .. .. •.•, 56 .------- .59 --------- .. - 51-.

50

40

30

_---;-;-------4944

ESTRANGEIRA
20

10

60 66 72 78

PRODUÇÃO NACIONAL : , ')

:eSTRANGEIRA

ONTE: reproduzido de Publicidade Brasileira, ano 11 -- n9 16,
maio 1978 - pago 2.

....•
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%
100

Gráfico: 5.12
PARTICIPAÇÃO NA AUDI~NCIA SEMANAL

90
80 75
70 --- ... -- 66 68.....- -- _ .. - - ----- - -- - - .. 61 ...•.,
60 .""

50
40 39
30 32
20 25

10

60 .66 72 78

PRODUÇÃO NACIONAL
PRODUÇÃO ESTRANGEIRA

Fonte: Reproduzido de Publicidade Brasileira, Ano 11, n9 16,
maio 1978, pág. 2

_~~._ _. "'~' ." __ '''''-'__ '''_ •• __ _.,.... __ ..•~,....•.•••• -t .,
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Não dispondo de recursos para compe -
:ir dentro dos novos padrões, sõ restava às emissoras margi -
1 a i s util izarem -se d a p r o d u ç ã o e s t r a n g e i r a "enlatados"
-, a baixos preços, em função dos custos já terem.sido amor-
:izados no pais de origem, fazendo com que, ã despeito do au-
nento de 120% no total de horas transmitidas entre 1960 a
1973, a produção nacional sõ tenha crescido de 39%:

GRAFTCO 5.13

~9DUÇAO NACIONAL x PRODUÇAO ESTRANGEIRA - PARTICIPAÇAO NO

CRESCIMENTO

10

% Gráfico: 5.13 - PRODUÇÃO NACIONAL x PRODUÇÃO ESTRANGEIRA
PARTICIPAÇÃO NO CRESCIMENTO

. 90

,O 45

37 39 -- - - -- - - - - - .. - - - -

31

8

66

PRODUÇÃO NACIONAL

PRODUÇÃO ESTRANGEIRA

72 78.60

=-ONTE: reproduzido de Publicidade Brasileira, ano lI, nQ 16 -

maio 1978 - pãg. 2.
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A incapacidade da Tupi competir nes-
;as novas bases, permitindo a semi-monopolização do mercado
)ela Globo, levou-a a uma insolvência financeira e cassaçao
la concessão de 7 de suas emissoras em 1980, surgindo daí
luas novas redes: SBT-Sistema Brasileiro de Televisão e TV
\anchete(20) .

Uma vez consolidada a posição de lide
'ança absoluta da Globo, a grande questão colocada no
los anos 70 e início da década de 80 foi a discussão

final
sobre

lue alternativas estrategicas restavam para emissoras nao
íderes, que dada a estrutura de concentração do mercado,orie~

,avam-se necessariamente no sentido da segmentação.

o SBT, de propriedade do Grupo Silvio
;antos, organizado com base numa ampla experiência de diversi
:icação concentrica, junto ao público de baixa renda, tendo
:omo ponta de lança o Programa de Audit6rio apresentado pelo
,eu principal acionista, aodtou uma estrategia voltada para as
:lasses populares - similar ao início da Globo -, levando a
Im renascimento dos grandes programas de auditório - Chacri-
lha, Flavio Cavalcanti, Hebe Camargo, ... -, que haviam sido'
:olocados num segundo plano desde o advento do IIPadrão Globo

I '1' \le Qualidadell\LIJ.

Os bons resultados alcançados pelo
;BT, no seu primei ro ano, estão provocando um IItrade-down 11

10 nivel geral de programação da TV brasileira, mostrando que
linda hã muito gás para os programas populares. refletindo
lais uma vez o padrão de acumulação geral ~a economia, onde a



· 286 .

lartir da crise de 1974, o crescimento dos movimentos reivin-
í í c a t ô r í o s - "ab e rt u r a política" -, provocou mélhoras na
listribuição de renda.

o outro caminho adotado no .combate -a
l10bo tem sido seguido pela Rede Bandeirantes, que desde a

;ua origem em 1968 procurou atingir um publico mais elitizado
- audiência qualificada -, aliado aum grande Konw-how na
implantação de redes de emissora - "Ce de i a Verde Ama re l a " do
~ãd i o .

Após ter seu crescimento interrompido
levido a incendio (1969) de suas sofisticadas instalações
las unicas do país construídas especialmente para operar emi~
;oras de TV -, obrigando a empresa a basear sua programaçao
la transmissão de filmes durante grande parte da década de 70,

l Bandeirantes a partir de 1977 - inauguração da Filial ca ri o
:a -- voltou-se para a consolidação de sua rede, cujo ponto
~orte sera a transmissão da programação, diretamente da sede
lara suas afiliadas, via canal exclusivo de Sat~Jite (TV-Sat),
;em necessidade de usar o sistema de micro-ondas da Embratel

Outra característica da estrategia das
~missoras de TV na década de 70 são os esforços de diversifi-
:ação concêntrica, em direção a areas de especialização prõx2.
nas, muitas delas surgidas em função de inovações tecnolõgi-
:as: exportação de programas, mercado fonografico, promoção de
;hows, produção de comerciais em video-tape, video-cassette

(23)teletexto, video-data, TV por cabo... .
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Na medida em que o movimento de oon-
:entração nao é li near, mas de c a r â t e r reflexivo - concentra
;ão/desconcentração/reconcentração --, o processo de diferen-
ciação de produtos e diversificação de atividades das emisso-
ras de TV na década de 70, levou a descentralização de algu-
nas operações(24), que dizem respeito diretame.nte ãs relações
~ntre estratégia e estrutura, objeto deste trabalho, que como
ieremos está provocando reflexos nos índices de lucratividade.

2.1 - Programação

A evolução da audiencia, baseada na
-e sp o s t a a questão "Que emissora assitiu ontem?", segundo os
~studos Marplan, apresentou a seguinte situação em São Paulo:



(em %)

- .

r QUE EMISSORA ASSISTIU ONTEM?
1970 I 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Globo C, 5 43 48 51 58 53 50 54 54 59 63 60 60 52

Tupi/TVS C, .'4 1 7 21 19 19 19 25 16 15 22 12 - 4 28

Reco rd C .:7 30 21 15 8 8 10 9 12 12 13 25 32 16
- -

Bandeirantes C. 13 8 12 11 10 8 11 8 10 9 14 15 13 9

Exce1sior C , 9 6 - - - - - - - - - - - -
Cultura C, 2 2 2 2 2 2 2 3 - - - - - -
Gazeta C,11 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1

SIM - 71 68 68 70 76 75 77 78 85 . 85 86 89 85
Nfl:O - 29 32 32 30 24 25 23 22 15 15 14 11 15
Total , . 100 100 100 100 100 100 100 100

I
100 100 100 100 100-

I

FONTE: Estudos Marp1an TV/SP.

_. b
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%Grãfico: 5.14 - EVOLUÇÃO DE AUDI~NCIA DE TV - SP (1970-1982)

----- ..--.......~.---. ~
~.~ Total Assistiram

,/'-.--- .........-.
---.. ......•....--- ..-/'

~ Globo

TVS
•...• Tupi ,•....•.•/. "'" .'~ .:»: '" Â (' ... ".
." . '.. "- -/ ~._ - .._-; v> Re co r d

e. , • -,.,..,....._- .•....:... :t: ...•....•.. , . ......
r~ .;:::-:-:-:y.:" "'--•..-.s::. _ ..•. ---v.... ~ ~ Bandeirantes

I I I I I-I I70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82
Fonte: Estudos MARPLAN



· 290 .

A anãlise desses dados mostra o gran-
de crescimento da Globo - 60% em 1981 contra 43% em 1970

que so sofreu uma queda significativa com a entrada da
TVS - 52% em 1982, contra 60% em 1981; a decadência da Tupi,
que a despei to de uma tentati va de recuperação em 1975, quan-
do atingiu 25%, acabou saindo do mercado em 1980, inviabiliza
da financei ramente; a queda da Re c or d , a envolta com problemas
financeiros, após o sucesso dos festivais - 30% em 1970 con-
tra 9% em 1976 -, seguida da sua recuperaçãoapõs ter si-
io parcialmente adquirida pelo Grupo Silvio Santos, atingindo
) 29 lugar em 1980 (25%) e 1981 (32%); a p os í çâo marginal da
~andeirantes, alcançando uma m~dia de 10% de audi~ncia: e a
,rande agressividade do SBT/TVS, que assumindo o antigo canal
la Tupi em agosto de 1981, no ano seguinte jã se colocava co-
lO a segunda emissora, alcançando 28%, indice so superado nes
:a década, fora a Globo~ pela Record em 1970~ melhorando o nf
'e1 de com pe t içã o ne s tem e rca do, n oto u- se ta mb ém um cre 5 ci me n -
o no hãbito de assistir TV durante esse período - 71% em
970 e 85% em 1982.

A audiência no Rio de Janeiro aprese~
ou, neste periodo, a seguinte evolução:



Audiencia de TVjRJ (1970-1982)
(em %)

QUEM EMISSORA ASSISTIU ONTEM?

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Globo C. 4 54 53 59 61 59 59 63 62 60 68 66 63 68
,

Tupi C . 6 27 32 16 18 14 1 7 ,7 12 15 13 - - -
Rio C. 13 5 2 15 .7 4 8 2 - - - - - -
TVS C.11 - - - - - - - 6 12 13 20 Zl8 20
Bandeirôntes C 7 - - - - - - - - 11 15 16 12 8
Exce1siorj
jEducativa C . 2 1 - - - ..;. - - - - - - - 2
Record ;C. 9 - - - - - - - - - - - - 9

SIM - 66 65 67 67 76 79 78 79 71 77 76 75 I 77
NAO - 34 35 33 33 24 21 22 21 29 23 24 25 23
Tota 1 - 100 100 100 ·1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

,

FONTE: Estudos Marp1an TVjRJ.
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Gráfico: 5.15 - EVOLUÇÃO DE AUDI~NCIA DE TV/RJ - (1970-1982)
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A ani1ise desses dados mostra a POS1-

:ao de liderança absoluta da Globo -- 54% em 1970 e 68% em
983 -; a decadência da Tupi - 27% em 1970 contra 13% em
979 que encerra suas operações em julho/1980; o fim da

'V-Rio -- 5% em 1970, recuperação em 1972 (15%) e termino das
.pe r-e ç õe s em 1976 (2%); o crescimento da TVS -- 6% em 1977 e
:0% em 1982; a posição marginal da Bandeirantes 11% em 1978

8% em 1982 --; e um inicio bom da Record, com 9% no seu prl
leiro ano de operações; nota-se também um crescimento no hãbi
o de assistir TV -- 66% em 1970 e 77% em 1982 --, mas a
eis bastante inferiores ã São Paulo - 71% em 1970 e 85% em
982.

Na semana de 14 a 20/06/1971, eram os
.' ',~

eguintes os pro~ramas mais assistidos s~gundo pesquisa reali
ada pelo IBOPE:



QUADRO 5.17

Programas Mais Assistidos (SP/1971)

Emissora Canal Programa Dia Horãrio "Audiência

Globo 5 SILVIO SANTOS Domingo 1 2 h . 49%
11 5 IRMAOS CORAGEM 2 a . a Sábado 20h. 46,6%
11 5 BUZINADO CHACRINHA Domingo 20h15 43%
11 5 DISCOTECA DO CHACRI 4a. Feira 20h45 42 ~hNHA -
11 5 MINHA DOCE NAMORADA 2a. a Sábado 1 9 h . 41 ,8%
11 5 JORNAL NACIONAL 2a. a Sábado 19h45 41 ,2%
11 5 ALO BRASIL, AQUELE 3a. Fe ira 21h 37 ,8%ABRAÇO!
11 5 PREMIERE MUNDIAL Sãbado 22h30 35,8%
11 5 FAÇA HUMOR, NAO FA- 2 a. Fei ra 21 h 1 5 35,5%ÇA A GUERRA
11 5 BALANÇA, MAIS NAO 5 a. Feira 21h 29 ,2%CAI

FONTE: IBOPE

I I - " " J
I
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.Emissora Can a 1 Programa Dia Horãrio Audiência·
Globo 4 IRMAOS CORAGEM 2 a . a Sábado 20h. 62,9%-

11 4 JORNAL NACIONAL 2 a . a Sábado 19h45 60,6%
11 4 BALANÇA, MAS NAO CAI 6 a . Fe ira 20h45 57,6%
11 4 FAÇA, HUMOR, NAO FA- 2 a . Fe ira 20h45 56,6%ÇA A GUERRA

I11 4 O :·CAFONA 2a. a 6a.Feiras 22h. 56,2%
" 4 MINHA DOCE NAMORADA 2 a . a Sãbado 19 h . 55 ,8% IiI 4 ALO BRASIL, AQUELE 3a. Fe ira 20h45 53,6%ABRAÇO!

:
11 4 BUZINA DO CHACRINHA! Domingo 20h. 47 ,1%.

1" 4 DISCOTECA DO CHACRI:" 4a. Fe ira 20h45 42,8%NHA
!

i
I11 4 SILVIO SANTOS Domingo 12 h . 39,9%I _.

. i
I
I

FONTE: IBOPE. i I

I ,
i j

L·,



QUADRO 5.19

Programas Mais Assistidos (SP/1971)

Emissora Canal Programa Dia Horário Audiência

Globo 5 Estupido Cupido - Jor- 2 a . a Sábado 19 h . 56,3%
na 1 Nacional

,

11 5 Jornal Nacional - Duas 2 a . a S ãb ado 20h 55 ,8%
Vidas

•• 5 Quarta Nobre - 4a~ Feira 21h 52,3%
"S.W.A.T. u

•• ;5 A Escrava Izaura -
Tom & Jerry 2a. a Sábado 18h 48,9%

11 5 Ge m in i Man 2a . .Feira 21h. 48,7%

11 5 Fantástico Domingo 20h. 45,8%
.

11 ~ 5 Chico Ci ty 5 a . Feira 21 h . 44,2%

•• 5 Primeira Exibição Sábado 21 h . 42,3%

1\ 5 Grande Premio de For- Domingo 12h. 41 ,2%
mula I

u 5 Sexta Super Show 6a. Fe ira 21 h . 37,7%

FONTE: lSOPE
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Pesquisa do Audi-TV realizada na sem!
la de 10/11 a 06/12/1981 em são Paulo apresentava os seguin -
.es resultados:

QUADRO 5.20.
Programas Mais Assistidos (TV/SP/1981)

Emissora Can a 1 Programa Audiência

Globo 5 Jornal Nacional 45%

11 5 Brilhante (Novela) 43%

11 5 Fantastico 42%

11 5 Os Tr a p a l h ô e s 41%

11 5 Jogo da Vida (Novela) 36%

11 5 Futebol Noturno ao Vivo 36%
(4a. feira)

11 5 Chico Total 32%

11 5 Terça Nobre 31%
- -

11 5 Futebol Vespertino ao V.ivo 31%
(domingo)

-1
11 5 Jornal das Sete 30%

11 5 Gols do Fantastico 30%

FONTE: Audi-TV.
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Pesquisa do Audi-TV realizada no sema
na de 07 a 13/12/1981 no Rio de Janeiro apresentava os segui~
tes resultados:

QUADRO 5.21.

!:roJLra mas M a is A s 5 i s t i d. \) s (T V / R J / 1 9 8 1 )

Emissora Canal Programa Audiência.
Globo 4" Jornal Nacional 48%

11 4 Bri 1 han te (Novela) 47%.

•• 4 Jogo da Vida (Novela) 44%

•• 4 Futebol Noturno ao Vivo 42%(Sábado)

n 4 Fantástico 39%
li 4 Premiere 81 39%
11 4 Terça Nob re 36% ,

•• . 4 Jornal das Se te 35%-"
•• ~ 4 Pr-i me ir a Exibição 35%

I :: 4 Viva o Gordo " r '",)311:>

lu 4 Sexta Supe r 34%
"".

Fonte: Audi-TV
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.-
A anã1ise dos quadros -referentes aos

programas mais assistidos mostraum-predomfnJo absoluto da Glo

bo, no Rio e em São Paulo, ao longo da d~cada de 70: em todos

os casos os programas mais assistidos a ela pertencem.

Nota-se, no entanto~ a substituição

dos programas populares de 1971 - Chacrinha; Silvio Santos

Faça Humor, não Faça Guerra; -Ba 1a n ç a , mas n a o cai .•. _ (Q ua-

dros 5.17 e.5.18), por outros de produção mais sofistacada

Quarta Nobre, Fantãstico, Chico City, Trapalhões, Viva o

Gordo ... -, nos dados referentes aos anos de 1977 (Quadro

5.]9) e 1981 (Quadros 5.20 e 5.21).

.- -.- ~_•. -. '••.•.::. _ _"""' '-~.?~.~ - . -. . .. -
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Em termos de mercado naciona1(25) ,era
a seguinte a posição das redes ~a semana de 20 a 26/09/1976 ,
no período de 17:00 às 24:00 hs.:

QUADRO 5.22.
Audiência de TV - Mercado Nacional (1976)

(em %)

Globo Tupi Outras Desligado
--~-

2a. Feira 40,9 11 ,5 6,9 40,7

3a. Feira 37,6 12 ,5 6,4 43,5

4a. Feira 40,2 14,0 5 ,5 40,3

5a. Fei ra 40,0 12 ,8 5 ,9 41 ,3
--

6 a . Fé:ira 36,6 14,8 6.:9 41 ,7

Sábado 41 ,7 1 1 ,5 7,8 39,0
- .- . - -. -

- -. -- -

Domingo 35 ,O 24,2 I 8,8 32 ,O
.~

t·1e d ia 38,9 14,5 6 ,9 39 ,7
I---

FONTE: IBOPE.

Esse quadro mostra, já em 1976, a pol~
rização das emissoras de TV brasileiras em .L _ •_._ _ ..J -. I"') ._.....J ,... _

l. U r' r I U U e c I e u e ;:,

:om grande predomínio da Globo, exceto aos domingos, devido ao
Jrograma Silvio Santos.

·B'BLI~TEC r.
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A ültima pesquisa disponível - outubro
de 1982 apresentou a seguinte situação de audi~ncia por fai
Ka horária no Grande São Paulo:

QUADRO 5.23.

Audi~ncia de TV - (SP - out./1982)
(em %)

Globo TVS Record Bandeirantes
--"

7:00 - 10:00 5,0 6,4 1 ,3 0,2

10:00 - 12:00 7 ,3 11 ,9 2 ,7 1 ,5

7:00 - 12:00 5 ,9 8,6 1 78 O ,8
I

1- .
12:00 - 18:00 16 ,6 15 ,O - 5 ,3 2 ,1

18:00 - 20:00 45 ,1 16 ,7 7,5 4,2

20:00 - 22:00 52 ,3 10 ,6 1 3, O 5,0
-

22:00 - 24:00 17 ,3 11 ,8 13,0 5 ,1
-

12: 00 - 24:00 27,4 14, O 8,3 3,4
-
FONTE: IBOPE

Esse quadro mostra que a TVS vem baten
o a Globo na parte da manhã - 8,6% contra 5,9% perdendo -
or pouco a tarde - 15,0% contra 16,6% -, mantendo uma razoa
e1 segunda posição na faixa de 18:00 as 20:00 hs. - 16,7%
ontra 45,1% da Globo -, perdendo essa posição para a Record

partir desse horário, bem como a posição marginal da Bandei-
antes.
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A qualificação da audiência, no Gran-
de São Pa~lo, avaliada pelo grau de instrução ~ o seguinte:

QUADRO 2.24

Grau de Instrução dos Telespectadores
(São Paulo - outj1982)

(em %)

G1 ob o TVS Re c o r d Bandeirantes
-

Primário 53 65 56 47

Secundário 37 30 35 39

Superior 10 5 9 14

Total 100 100 100 100

A análise desse quadro mostra clarame~
te a baixa qualificação do público da TVS - 65% abaixo do pri-
mãrio -, segui do da Record 56% -, Globo - 53% -, caben-
d o a B a n d e i r a n te s o p lib 1 i co de m a io r n ív e 1 - 1 4 % cem s u pe r ie r .
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A audiência no Rio de Janeiro, por fai
-'

xa horária, apresentava a seguinte situação em outubro de
1982 :

QUADRO 5.25.

Audiência de TV (RJ-out/1982)
(3m %)

Globo TVS Record Bandeirantes

8:00 - 10:00 4, 1 3,8 0,4 0,2
-

10:00 - 12:00 7,8 6,8 0,8 0,9

8:00 - 12:00 5 ,9 5,3 0,6 0,6

12:00 - 18:00 21 ,3 10,4 1 ,8 1 ,8

18: 00 - 20:00 55 ,7 8,6 2,3 1 ,9
.-

20:00 - 22:00 63,7 5 ,1 3,6 2 ,9

22:00 - 24:00 25,4 4,5 3,7 3,2

12:00 - 24:00 34,8 8,3 2,4 2,3
-

Es~e quadro mostra que a posição da TVS
no Rio nao e tão boa como em São Paulo, devido a grande força
~a Globo nesta cidade, apesar de manter-se em todos os horários

orno s~gunda colocada; Bandeirantes e Record tem posição margl
a 1 .
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A qualificação das emissoras cariocas,
baseada no grau de instrução é a seguinte:

QUADRO 5.26.

Grau de Instrução dos Telespectadores

(Rio de Janeiro-out/1982)
(3m % )

Globo TVS Record Bandei rantes

Primãrio 37 49 42 29

Secundãrio ! 55 46 50 58
- _. -

..

Superior 8 5 8 13

Total 100 100 100 100

A anãlise desse quadro mostra que, a
despeito do público carioca ter maior nível e du ca c i o n al -- pe!.
centagem menor de pessoas só com o primãrio -- as emissoras
mantem a mesma ordem em termos de qualificação: primeiro a
Bandeirantes, 29% até o primãrio; Globo, 37%; Record, 42%; e
TVS, 49%.
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Em termos de programação, ~ importan-
te destacar o papel chave que continuou sendo ocupado pelas
novelas na d~cada de 70, cujo total anual de produções e
mostrado abaixo:

QUADRO 5.27.

NGmero de Novelas lançadas por Ano (1970/197~)

Globo Tupi Record Total
-

1970 2 8 2 12

I 1971 6 7 6 19I

I

I
1972 6 9 5 20

,

1973 7 7 4 18
I

1974 5 4 - 9

1975 11 7 - 18

1976 8 5 - 13

1977 1 1 4 1 16

1978 7 5 - 1 2

FONTE: IDART/~rea de Comunicação de Massa.
08S.: A novela exibida pela Record em 1978 foi Espantalho,

produzida pelos EstGdios Silvio Santos.
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2.2 - Corporativas

2 .2 .1 - G 1ob o

o elemento básico da estratégia de
crescimento adotada pela Globo, iniciada na d~cada anterior ~
foi a organização de uma central de produções Gnica, localiza
da no Rio de Janeiro, só tornada possível após o incendio da
filial paulista em 13/07/1969(26).

Até então, os grandes anunciantes nao
se limitavam a comprar programas previamente definidos e pro-
duzidos, mas ao contrário possuiam suas pr6prias equipes. de
produção, que ingeriam diretamente no estabelecimento das pr~
gramaçoes das emissoras.

Poder-se-ia dizer que as emissoras eram
)rientadas primeiramente para as necessidades dos anunciantes
~ secundariamente para o telespectador. Sua programação acaba
~a não tendo uma linha estratégica definida, resultando da
:omposiç~o de interesses dispares de anunciantes diversos.Seus
Jrogramas de maior sucesso corriam o risco permanente de muda
~em para emissora concorrente, em função de desentendimentos
:om os patrocinadores.

Consequência direta dessa situação,o~
e as emissoras eram mais "v a re j o " ..:-exibidoras - do que
t n dús t r i a s " - produtoras, era a incapacidade c r ôn i c a de ca-
italizarem-se, impossibilitadas de adotar uma política de
reço com bases "r-e a i s ? •
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Mudar essa situação, criando uma Cen-
tral de Produções, significaria antes de mais nada re~olver a
questão de como financiar esses altos investimentos, o que so
se tornou possível atraves das economias de escala proporcio-
nadas pelas redes de TV : programação nacional unica(27).

Daí, menos de 2 meses apos organizar
sua "Ce n t r a l de Produções", a Globo ter lançado o primeiro pr~
grama e'm rede: Jornal Nacional, em 01/09/1969(28).

Wa1ter C1ark detalha as linhas gerais
da estratégia adotada pela Globo, ao afirmar:

"Bus que i então nas grandes companhi as de sa-
bonetes, exatamente como as rãdios fizeram
no passado, uma novelista. Pouca gente sabe,
mas era assim que acontecia. A Ivani Ribeiro,
por exemplo, passou a vida como contratado
da Ko1ynos. Er.a um esquema absurdo: dava-se
o tempo de graça para as companhias e ~las
ainda colocavam publicidade. Firmei posição:
"Empresa de saponãceo, dentifrício ou sabone
te tem que entender e disso, o que jã nao -e
pouco. De programaçao entendemos, nos ". Então
contratei a Gloria Magadan, que também esta~
va nessa de ser escritora de fãbrica de pas-
ta de dente e disse o que queria: "Preciso
botar no ar uma grande novela, reeditando
Holywood do final da década de 30, início
da década de 40 até o fim da Guerra, genero
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"Sa n qu e e Ar e í a ", "No r ro dos Ventos Uivan-
tesll.Ela topou no ato e tirou do colete
da Colgate a novela de uma cubana Olga Pa!
do de Ruiz, com todos aqueles ingredientes
melodramáticos que o publico consagrou de-
pois ( ... ). Foi assim que encenramos IIEu
Compro Essa Mulherll (g'rifos acrescidos)(29).

A despeito da Central de Produções da
Slobo ter 2 nucleos básicos -- novelas e shows --, a estraté-
~ia adotada entendia o papel fundamental desempenhado pelas
lovelas para a chamada programação horizontal, como a expe-
~iência da Excelsior e TV-Rio (110 Direito de Na s ce r ") na déca
ia anterior, havia deixado claro; Clark afirma:

IISem novela, uma estação nao vive. Porque
novela dã uma audiência fixa. A base da vi
da da televisão é a novelall(30).

Na área de produção/programação, ~ Glo
lO que havia se utilizado de programas pOPulares(31) -- Chacri
lha, Dercy, Tele-catch, Casamento ,na TV "0 -- para alcançar
l liderança de audiência, cria em 1971 sua Divisão de Análise

Pesquisa. (Marketing), qua~do os dados de audiência passam
l ser utilizados, não apenas para constatações a posteriores,
las para orientar a programação a priori, na direção dos gos-
:os dos telespectatores(32).

A partir de 1971, já líder de mercado
lm São Paulo e Rio, começam a surgir pressoes para elevar o
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"n Iv e l ", da programaçao, dando ori q e m ao chamado "Padrão Glo-
ba de Qualidade", que vai se traduzir na sofisticação das
produções, especialmente no seu aspecto formal.

Para Novelas foram estabelecidos 4
faixas: 18:00 hs., a partir de maio de 1975, dedicado ã lite-
ratura nacional (história juvenil); 19:00 hs., gênero fotono-
vela; 20:00 hs. fazendo uma cartarse dos problemas da vida
IIrea111

; 22:00 hs., dedicada a um publico mais intelectualiza-
do , substituida pelas' "Sé r ie s Br a s t l e i r as " Ma1u Mulher
)lantão de Policia, Carga Pesada ... -, a partir de 1979.

Na década de 70, a produção de nove-
las(33) da Globo foi a seguintes:

faixa 18:00 hs. 21 novelas
faixa 19:00 h s. 22 novelas
faixa 20:00 h s. 20 novelas
faixa 22:00 h s. 1 7 novelas

o

A programaçao era complementada por
.h ows "Fan t ã s t t c o ", 11 Ch i co C i ty 11 , "Sa t t r i c on !", IIViva o Gor
1011

, IITrapalhõesll
, ... -' filmes - IIKojakll, IIArquivo Confi-,

Ie n c i a 1 ", 11 C o n t ro 1e R em o t o 11 •••. -; a 1 9 uns te 1e te a t rOS-li Ce sos
.spe c i a í s " -; programação infantil - Vila Sézamo, Sf t i o do
)ic a - Pau Am a r e 1 o -; e j o r n a 1 i sm o - J o rna 1 N a c io n a 1, G 1o b o
teporter, Hoje, -; que passou a merecer grande destaque no
°inal da década, por ser entendido como o futuro da TV.
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A evolução do numero de emissoras que
passaram a compor a Rede Globo foi a seguinte:

GRÃFICO 5.16.

Evolução dos Mercados Globo - 1965-1976

Grifico: 5.16 - EVOLUÇÃO DOS MERCADOS GLOBO - 1965-1976
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Dessas emissoras, 5 s à o cp r-ó p r í as
Rio de Janeiro (1965); São Paulo (1966); Belo Horizonte(1967);
Brasília (1971); Recife (1972) -, número máximo permitido
por lei; as demais são afiliadas, recebendo a programação(34)
produzida pela Globo e pagando, não diretamente com dinheiro,
mas com 50% do tempo destinado ã propaganda - 15 minutos por
hora -, a serem comercializados pela própria Globo, com anun
ciantes nacionais, na maioria sediados em São Paulo e no Rio
de Janeiro. Os demais 50% do tempo destinado ã propaganda sao
vendidos pela própria emissora afiliada para anunciantes 10-

cais.
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REDE GLOBO DE TELEVISÃO - SETEMBRO DE 1980

Gráfico: 5.17
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A viabilização do sistema de Rede Na-
cional exigiu verdadeira "r-e v o l u ç ã o " nas formas de comercial;

- (35) d ,- dzaçao , on e ao lnves o programa, passou-se a enfatizar
sua audiência, qualificação do publico, caracteristicas sõcio-
-econômicas das praças ... como os elementos comprados pelos
~nunciantes.

A estruturação da Central Globo de Co
~ercalização, baseada tambêm num Departamento de Serviços de
1arketing, usando a pesquisa de audiência, não para orientar
I programação, mas para definir as caracteristicas do produto

"publicoll
) comprado pelos anunciantes e a promoção de vendas

Iara divulgar. usas caracteristicas -- "Re v i s t a Mercado Glo-
.a I " -- levou a utilização de d i f e r en te s forças de vendas es-
lecializadas nos diversos produtos: região sul, região leste,
'egião centro, região norte/nordeste, programação infantil
lerchandising, projetos especiais ...

A partir de 1980, a força de vendas da
,lobo deixou de ser organizada por produto, passando a sê-lo
m função do cliente (tipo de anunciante) : alimentos, bebi-
as, higiene e limpeza domêstica, toillette, petróleo, automo
i l f s t i c a , t e x t i l , eletro-domêsticos ...

A economia de escala proporcionada p~

a ampliação da cobertura das emissoras pode ser percebida na
volução dos preços dos principais produtos da Globo - nove-
as/shows; Rio de Janeiro/São Paulo --, no periodo 1972/1977:
rescimento absoluto de 487,2% contra inflação de 295,4%, mas
ue resultou numa queda relativa de preço de 10%, devido ao
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aumento de 36% no numero de do~icflios com TV e de 21% da au-
diencia, no mesmo período(36).

Uma ultima característica da estraté-
gia de crescimento da Globo no perfodo foi sua diversificação
(37): exportação de programas (especialmente novelas), merca-
do fonogrãfico, com os selos Som Livre (trilhas sonoras de no
velas), Sape (discos baratos de musica sertaneja) e Soma (re~
dições); promoção de espetáculos (Vasglo), galeria de arte ,i~
dustria eletr6nica (Telcom);instalações de telecomunicações
(Instelcom); video-cassette; TV por cabo

2.2.2. - Tupi

A análise das estratégias adotadas p~
la Tupi na década de 70 e importante por mostrar o condicion~
mento a elas impostas pela estrutura organizacional.

Desde meados da d~cada de 60, a Tupi
já possuindo 15 emissoras próprias -- a legislação então o
permitia --, nas principais cidades brasileiras, tentou criar
uma central de produção(38) -- novelas em São Paulo e shows
no Rio --, visando criar uma programação nacional unica, que
reduzisse seus custos. Sendo anterior ã implantação da rede
de micro-ondas da Embratel, essa programação nacional unica
seria feita através de envio de fitas gravadas (video-tape).

Problemas administrativos -- inexiste~
cia de comando unico inviabilizaram, em pouco tempo, essa
alternativa.

--,
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Até o início dos anos 70, quando a
competição por audiencia baseava-se em programas populares
- Chacrinha, Flãvio Cavalcanti, Casamento na TV, Dercy ... -
-, com produções simples e de baixo custo, a Tupi ainda con-
seguiu disputar com a Globo, a despeito da vantagem que a
ultima jã tinha.

A partir da adoção do Padrão Globo de
Qualidade, programaçao em rede nacional e nova sistemãtica de
comercialização, a Tupi viu-se impedida de adotar os novos
padrões competitivos, pois a falta de uma estrutura organiza-
cional adequada, não dava condições ã empresa de tornar prod~
tivos os recursos disponíveis, de maneira a gerar fundos pa-
ra financiar os altos investimentos necessãrios ã adoção des-
ta nova estratégia.

Assim, implementar essa estratégia --
programaçao nacional única, central de produção e nova

sistemãticij de comercialização exigia uma reestruturação
:>rganizacional ã priori, como foi tentada sem sucesso pela
Tupi em 1974 (Orlando Negrão); 1976 (Walter Ma2zella), 1977
(Mauro Salles) e 1978 (Rubens Furtado)(39).

Não o conseguindo, a estratégia da T~
pi na década de 70 limitou-se a acompanhar com atraso, as mu-
danças impostas pelo mercado como condição de sobreviv~ncia -

programação relativamente nacional, alguma centralização
da produção, alterações na comercialização sem contudo
alcançar qualquer organicidade intrínseca, que permitisse agr~
dir eficazmente o mercado, convergindo na situação falimentar
de 1980.
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2.2.3 - S.B.T.

As estrategias de crescimento adotadas
p e 1a SB T s itua m -se no contexto m a i s am p 1o d a:)p rõ p r ia e vo 1u ç ã o
do Grupo Silvio Santos(40). cuja origem remonta a 26/02/1958,
com o lançamento de uma cesta de natal, de n om in a d a Baú da Fe-
licidade, pela Distribuidora Ali Ltda, de propriedade de Ma-
noel de Nõbrega, conhecido homem de comunicação.

Em 11/09/1958, essa empresa ~ assumi-
da por Senor Abravanel, conhecido nos meios artfsticos por
iilvio Santos, que revelando extraordinãrio tirocfnio comer-
:ia1 e notãve1 senso de ~portunidade, atraves de diversifica-
;oes concentricas, vai estabelecer um amplo conglomerado.

Visando sustentar as vendas dos carnets
jo Baú da Felicidade, inicialmente uma cesta de natal, e pos-
teriormente um canal de distribuição~ alternativo ao va re j o

tradicional, para produtos dom~sticos, semelhante aos consor-
:ios de automõveis, fez-se necessãrio um amplo apoio publici-
tãrio, surgindo a TV como a mfdia mais adequada.

Silvio Santos que jã empresariava um
)equeno grupo de artistas que apresentava shows em praças pu-
i l i c as - "Caravana do Peru que f a la " -, patrocinados por
)ollticos em epocas de eleição, passou a adquirir tempo na TV
)aulista, Canal 5 das Organizações Victor Costa, onde era fun
:ionãrio da Rãdio Nacional para apresentar um programa, cu-
;0 patrocinador era sua própria empresa: Baú da Felicidade.
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Assim, em 1962 com o nome de "Vamos
brincar de t o r caj ? , e com duas horas de duração, vai ao ar
pela primeira vez o programa dominical de Silvio Santos; em
1966, já na Globo, esse programa passa a denominar-se IIMusica
e Alegria", com quatro horas de duração; em 1968, a duração ê

estendida para seis horas e a denominação p a s s.a a ser "Progr~
ma Silvio Santos"; a partir de 70, com a implantação da rede
nacional pela Globo o programa começa a ser transmitido em
praças fora de São Paulo; em agosto de 1976, deixa a Globo
passando a ser transmitido por duas emissoras em São Paulo

Record e Tupi (TVS apos 1981) - e no Rio de Janeiro
TVS e Tupi (Record apos 1982)(41).

Para produzir esses programas foi con~
tituido, em 1962, a empresa IIPublicidade Silvio Santos Ltdall

,

que passaria a chamar-se, em 1974, "Es t iid i o s Silvio Santos de
Cinema e Televisão l.td a ", sendo incorporada p o r TVS-Stúdios
iilvio Santos Ltda., quando o grupo recebe a concessão do Ca~
1al 11 do Rio de Janeiro em 1977, e SBTq- Sistema Brasileiro
je Televisão, quando são conseguidas quatro novas concessoes

SP (C.4); RJ (C.6); POA (C.5); BE (C.2) - em 1981, possi-
)ilitando a formação de uma rede nacional com cerca de 20
emi s s o r a s •

Paralelamente, a Distribuidora Ali
Ltda. ~ transformada em BF Utilidades Dom~sticas e Brinquedos
Ltda. (1963); em 1965, ~ criado "Ccn s t r u t o r a e Comercial BF
Ltda.", visando construir as casas que eram sorteadas no pro-
~rama de TV; em 1967, infcio das vendas a varejo nas lojas de
3F Utilidades Dom~sticas e Brinquedos (Lojas Tmakavy, a par-
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tir de 1974); em 1969, ~ adquirido a revendedora de veiculos
"Vimave - Vila Maria Veículos Ltda", devido ao sorteio de car
ros no programa, bem como uma financeira (BaG Financeira S/A),
para possibilitar economias de escala no fina"nciamento dos
carnets; ainda em 1969, o grupo diversifica-se no setor agro-
pecuãrio; em 1970, € adquirida uma distribuida de títulos e
valores (Dinâmica; em 1971, uma corretora de seguros (BaG Cor
retora); em 1972, uma seguradora (atual Pan Americana de Se-
guros); ainda em 1972, cria-se uma holding (Silvio Santos S/A)
para coordenar ~s diversas empresas do grupo; seguem-se uma
empresa de filmes "(MARCA-1972), uma associ ação de previdência
e difusão de seguros (ASPREVI-1974), uma corretora de câmbio
e valores mobil í â r t o s (Ba ii Corretora - 1975), uma empresa de
capitalização (Liderança - 1975), uma empresa de cosm~ticos
(Chanson - 1976), uma organização médica OMED-1979), e a par-
tir de 18/08/1976, aquisição de 50% do controle acionário do
Sr up o Re co r d - TV Record/SP, Râ d i o Record-AM, Râ d t o Record-
-FM, TV Imperador/Franca, TV Rio Preto/S.J.Rio Preto e TV
Jau/Jau.

Na verdade, antes mesmo do grupo ini-
::iar a operaçao de sua primeira emissora (TVS/RJ em 1977) ,ele
jã possuia toda a estrutura de uma operação de TV, exceto os
transmissores, pois o programa dominical era produzido com
)essoa1 e equipamento próprio, que coordénava inclusive a
transmissão ao vivo.

Essa caracteristica vai determinar to
ia a estratégia futura do SBT, pois ao contrãrio dasconcorre~
.es, o seu ponto forte não e s t â na transmissão (exibição) ,mas
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;im na produção, dando-lhe um cariter ~ais industrial do que
je empresas de serviço(42).

Em 1977, quando inicia a operaçao de
;ua primeira emissora -- TVS/Canal ll/RJ, o GSS (Grupo Silvio
Santos) sabendo que não teria economia de escala para diluir
~ltos custos de produção, por não dispor de uma rede nacional,
~dota uma estrat~gia de programação baseada em filmes, com
) ineditismo de repetir o mesmo filme virias vezes no mesmo
11a , em horários diferentes, como se fosse uma sessão de ci-
lema, bem como transmitir aos domingos o Programa Silvio San-
tos, no mesmo horário que na Tupi.

o objetivo desta estrat~gia era o de
:riar o hãbito nos telespectadores, possibilitando assistir
)artes de um filme nos hor~rios em que não houvessem progra -
nas importantes nas emissoras concorrentes, bem como facili -
tar a comercialização que usava tabelas conjugadas com desco~
to, para veiculações em programas repetidos, resultando numa
)peraçao equilíbrada(43), devido aos baixos custos, enquanto
19uardava-se a constituição da rede. Um segundo passo na dir~
ção de ingressar no setor de TV foi a compra de 50% do contra
le acionirio do Grupo Record em 1976. â ~poca com graves pro-
Jlemas financeiros e nos ~ltimos lugares de audi~ncia.

Somente a partir de 1978, o GSS conse
guiu passar a participar diretamente da gestão da Record, com
responsabilidade específica pelas ãreas administrativa/finan-
ceira e comercial, e assessoria nas demais. Empreendeu-se en-
tão um saneamento financeiro da empresa, aliado a uma estrat~
gia de segmentação de mercado, voltada para uma programaçao
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alternativa ã base de filmes, de baixo custo, permitindo a
empresa em pouco tempo colocar-se em segundo lugar, com uma
excepcional lucratividade.

Em 1977, os Estudios Silvio Santos
responsãveis pela produção 'do programa, passaram a usar sua
infra-estrutura para realizar produções independentes - Nove
la Espantalho - que eram comercializados com as emissoras do
Grupo - TVS/RJ e TV Record/SP - e vendi dos a emi SSOI~as nao
ligadas a rede nos outros estados.

Ao mesmo tempo, organizou-se uma dis-
tribuidora de filmes para revender a emissoras de outros esta
jos filmes originalmente adquiridos dos estudios americanos
lara a TVS do Rio de Janeiro, mas com direito de exibição no
s ra s i l todo.

Quando houve a cassaçao das emissoras
la Tupi em julho/1980,at~ que fosse liberado os resultados da
:oncorrência em fevereiro/1981 e que as novas emissoras en-
:rassem em operação - SBT (agosto/1981) e Manchete (meados/
'1983) -, muitas emissoras de diversos e st edo s que estavam
I igadas a Rede Tupi, mas não foram cassadas, vi ram-se sem
)rogramação, por não disporem de produção prõpria.

Na semana seguinte a cassaçao, em ju-
lho de 1980, aproveitando-se da sua infra-estrutura de produ-
~ão, bem como de jã fornecer filmes e o pr6prio Programa Sil-
io Santos - exibido na Tupi, mas produzido/comercializado
ndependentemente -, os Es t íi d io s Silvio Santos celebraram um
ontrato com as emissoras não cassadas da anti qa Rede Tupi ,de

...•..•.
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fornecimento de programas, que seriam definidos ~ priori da
produção, por consenso, do grupo.

Surgia assim o SBT - Sistema Brasilei
ro de Televisão, cujo carãter de sistema e não rede origina -
va-se de não existir uma emissora lider, como no caso da Glo
jo/Rio, mas sim de uma central independente de produções.

Ou seja, as emissoras afiliadas nao
~ram obrigadas a retransmitir a programação de u~a emissora
lider, mas sim compravam programas lia la ca rt e ? , cujos casset
tes eram vendidos ~ dinheiro - não permutados por tempo p a ra
leiculação de publicidade, como no caso da Globo -, pela
nesma distribuidora que comercializava os filmes.

Muitos dos artistas da antiga Rede T~
i i , então desempregados, foram contratados pelos Es t úd io s Sil
,io Santos, semanas após a cassaçao, para produzirem os mes-
nos programas, conforme consenso das emissoras-clientes:
10acir Franco, Almoço com as Estrelas, Reapertura, Raul Gil,
tomem do Sapato Branco ...

Paralelamente, o SBT passou a represe~
~ar comercialmente as emissoras do sistema junto aos anuncia~
:es nacionais localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro,co
)rando uma comissão pelo serviço.

Em sintese, enquanto na Rede Globo a
)rogramaçao enviada ãs emissoras não ~ paga diretamente, mas
)ermutada por 50% do tempo disponivel para publicidade, cuja
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~eceita da venda aos anunciantes nacionais localizados no ei-
<o Rio/São Paulo destina-se integralmente â remuneração da
!missora lfder, o SBT.vende separadamente os programas as emis
;oras por um determinado preço (custo + margem de lucro) e
je outro lado, as representa comercialmente junto aqueles anun
:iantes nacionais do eixo Rio/São Paulo, recebendo apenas uma
:omissão (20%) da receita de vendas.

Assim, quaDdo saiu o resultado da con
:orrência pelos canais da antiga Tupi, em fevereiro/198l, ven
:id a p e 1Q SB T e B 1 o c h (M a n c h e te), o S B T j ã o pe rav a h ã ce r c a
íe 6 meses uma IIredell nacional, baseada numa central de pnod~
;ao independente.

'if
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Gráfico: 5.18 - SISTEMA BRASIELIRO DE TELEVISÃO
SETEMBRO DE 1980
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fonte: Reproduzido de Briefing, são Paulo, Ano 3, n9 25,
setembro/1980.
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Ap5s a concessao em agosto de 1981
lassou a ser a seguinte relação de emissoras componentes do
;B T:

QUADRO 5.28

Relação de Emissoras com Programação do SNT-(1981)

Re g i ã o Sul
,

TVS-Porto Alegre Canal 5 Porto Alegre RSTV-Cul tura Canal 6 Florian5polis SC
TV-Planalto Canal 10 Lates SC

ITV-Iguaçu Canal 4 Curitiba PR
TV-Tibagi Canal 11 Apucarana PR

Região Sudeste
TVS-São Paulo Canal 4 São Paulo SP
TVS-são Paulo

(Interior) Canais VjUHF Interior SP
TVS-Rio Canal 1 1 Rio de Janeiro RJ
TVS-Nova Friburgo Canal 13 Nova Friburgo RJ
TV-Alterosa Canal 2 Belo Horizonte MG
TV-Uberaba Canal 5 Uberaba MG
TV-Vitória Canal 6 Vitória ES

Região Centro-Oeste
TV -Br a s íl i a Canal 6 Brasília DF
TV-Goyã Canal 4 Goiânia GO
TV-Campo Grande Canal 8 Campo Grande MS
TV-Brasil-Oeste Canal 8 Cuiabá MT

Re g iã o Nordeste
TV-Itapoan Canal 5 Salvador BA
TV-Alagoas Canal 5 Maceió AL
TV-Imperatriz Canal 4 Imperatriz MA
Região Norte
TVS-Belem Canal 2 Belem PA
TV-Sentinela Canal 7 Obidos PA
TV-Bare Canal 4 Manaus AM
FONTE: SBT.
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Foi posslvel assim colocar as novas
, . .:!missoras TVS/SP/Canal 4 TVS/Po~to Alegre/Canal 5 e TVS/

IBe1~m/Cana1 2 - em operação num tempo recorde; no caso de
São Paulo,com a sui-generis situação de iniciar as transmis-
soes com a própria solenidade de assinatura do contrato de
concessao, diretamente de Brasllia, em 19/08/1981.

Os programas produzidos pelo SBT des-
de meados de 1980, que em São Paulo estavam sendo transmitidos
)ela Record, dando-lhe um destacado 29 lugar de audiencia, fo
ram transferidos para a TVS-Cana1 4, a partir de agosto de
1981, permitindo, poucos meses após aestr~ia, roubar a segu~
ja posição da Record(44).

Passou-se adotar uma estrat~gia de sei
mentação: SBT, vbltado para programas populares, especialmen-
te shows e variedades; a Record - englobando o Canal 9 do RJ,
)btido na mesma licitação, mais as emissoras do interior de
>ão Paulo (Franca e Rio Preto) - voltado para exibição de
filmes/esporte.

No caso do SBT, sua e~trat€gia de pr~
~ramaçao baseou-se em atacar inicialmente os horários mais
Fracos da Globo, como a faixa diurna - programação infantil
)aseada em desenhos, especialmente Programa do Bozo, contra
TV-Mulher da Globo -, e a faixa vespetina - "0 Povo na TV ,
)ro g rama 11 m u n do - cão ", C o n t r a j o rn a 1 i sm o / d e s e n h o s I» a r ied a de s d a
~lobo. A id~ia foi a de montar uma pir~mide de audiência, que
fosse num crescendo ao longo do dia, permitindo atingir 20%
junto ao horário nobre.
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Tendo em vista os bons resultados al-
cançados pela linha de show jã no segundo semestre de .1981, o
5BT partiu para a empreitada m~is dificil, em termos de comp!
tir com a Globo em novelas, seu carro-chefe, em relação ao
qual os Estúdios Silvio Santos haviam tido uma experiência extre
namente negativa em 1977, com a novela Espantalho, que ocasio
lara grandes prejuizos.

Ao cont~ãrio da experiência do Espan-
talho(45), uma super-produção nos moldes das novelas da Glo-
)0 -- roteiro de Ivany Ribeiro, com Jardel Filho, Nathalia
rimberg, Rolando Boldrin, Thereza Amayo ... --, o SBT, em
neados de 1982, optou por lançar 2 novelas diárias no estilo
íos dramalhões mexicanos. -- uma dublada e a outra produzida
rqu i -, como meio de diferenciar-se da abordagem da Globo
idotando a estrat~gia sui-generis de repetir a mesma novela
luma segunda sessão no mesmo dia, como meio de criar o hãbito,
lOS seguintes horários: 19:00 hs. (la. novela, la. sessão) ;
19:30 hs. (2a. novela, la. sessão); 20:00 hs. (la. novela, 2a.

- ( .- )(46).es s â o ) ; 20:30 hs. 2a. novela: 2a. sessao .

Os resultados de audiência dos princl
Jais programas do S8T em outubro/1982 foram:
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QUADRO 5.29.

Audiência dos Principais Programas do SBT (out/1982)
(3m %)

São Paulo Rio de Janeiro

Silvio Santos 28,6 19 ,2
--

Show sem 1 im ite 25 ,5. 13 ,2

Reapertura 15 ,T 6 ,8

Alegria 82 16 ,2 3,8

Moacir Franco 1 3 ,6 3,9

Almoço com as Estrelas 15 ,6 10 ,2

Raul Gil 17 ,5 5 ,1

Bozo 10,7 5 ,5

O Povo na TV 11 ,8 _ 7 ,9

Moticentro 10 ,3 4 ,9
-_ ...

1a . Novela/la. sessão 1 7 ,1 6,9
2a. Novela/la. sessao 14,7 I 5 ,1
1 a . Novela/2a. sessão 9,6 4,4

~2a. Novela/2a. sessao 11 ,1 3,6

FONTE: IBOPE.

Em síntese, a estrategia adotada pelo
SST consiste em realizar uma programação destinada às classes
p6pulares, aproveitando a grande experi~ncia de diversificação
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concentrica do Grupo junto ã esse publico, utilizando progra-
mas bastante antigos, por isso com um publico razoavelmente
cativo, com produções eficientes, mas de baixo custo -- sem
maiores sofisticações -, p o s s t b i l i t a ndo uma alta capitaliza-
ção, como ocorre com produtos no final do ciclo de vida.

Entre os grandes trunfos dessa estra-
tégia está a existência de um produto com posição de lideran-
ça de mercado -- Programa Silvio Santos, que divide a audiên-
cia com a Globo, nas tardes dominicais, como mostra o Gráfico
5 • 19 •

-, ..•_-t_·· ••••

..~
,
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GRfl:FICO 5.19
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considerado n o r à r io nobre -; a prática de integração verti-
cal na comercialização, quando as pr6prias empresas do gru-
po - Baii , Tamakavy, Vimave, Clam -, convertem-se nos
principais anunciantes dos programas, devido a diversificação
concentrica em torno do mesmo tipo de publico/classe C/D an
teriormente citada; (li existência de 2 emissoras - TVS e Re-
:ord --, pertencentes ao GSS, nas duas principais cidades do
)aís -- Rio e são Paulo --, possibilitando a adoção de um
s t aque ã, Globo em duas frentes, através da segmentação do mer
:ado.

As primeiras consequências dos bons
'esultados alcançados pela estratégia de programas populares
ldotados pelo SBT foi a resposta das emissoras concorrentes,
rm termos de um "t r ad e vdown " do nível da programação - Chact2..
lha (Globo) e Flávio Cavalcanti (Bandei rantes) -, semelhante
lOS padrões competitivos vigentes no início da década de 70,
Interior ao advento do Padrão Globo de Qualidade, como meio
le bloquear a evolução do SBT(47).

Não tendo problemas financeiros, devi
io seu alto grau de capitalização, a possibilidade do SBT in-
,roduzir mudanças significativas na estrutura de semi-monopo-
ização vigente neste mercado, dependerá de como vir a realo-
ar seus recursos no futuro.

2.2.4 - Bandeirantes

A TV Bandeirantes inicia suas opera~
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çoes em 1967, resultado da diversificação conc~ntrica de um
grupo que ocupava posição de destaque no setor de rádio

proprietário da Rádio Bandeirantes de são Paulo, que lide-
ra uma cadeia radiofônica (Cadeia Verde Amarela) de vinte emis
soras de todo o país, com enfase na programação jornalística
--, alem de interesses nas áreas imobiliária - Imobiliária
Ari canduva --, agropecuári a - tri go, soja, cana, granja, pe-
cuária, cafe, madeira ... -- e revenda de veículos -- conces-
sionárias da Mercedes Benz(48).

Instalada no bairro paulista do Moru~
bi, num dos primeiros predios construídos especificamente pa-
ra emissoras de TV, a Bandeirantes adota uma estratégia ini-
cial bastante agressiva, entrando na área de novelas, cujo
'lançamento inicial -- "Os Miseráveis" de Walter Negrão e Chi-
co de Assis -- apresentava a inovação de ter capítulos
rios com 45 minutos de duração(49).

diâ-

Em 1969, no entanto, a Bandeirantes
sofre grande inc~ndio~ com grandes perdas em instalação e equ~
pamentos, o que vai obrigá-la a concentrar-se quase exclus;v~
mente na transmissão de filmes, como meio de sobreviver, em
grande parte da década de 70.

A partir de meados dos anos 70, a pr~
gramaçao de filmes passou a ser complementada com a produção
de shows especiais Ch i c o B u a rque, Cae ta no. .. --, bem -:C0-

mo um jornalismo mais analítico -- característico da atuação
I

Id o g ru p o nos e t o r de rá d i o s que acabou situando a TV Ban-
deirantes num segmento mais alto de mercado, voltada para um
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publico mais elitizado -- a chamada audiência qualificada.

Em 1979, dez anos apos o incêndio e
já refeita dos prejuízos sofridos, a Bandeirantes volta a ado
tar uma postura agressiva, atraves da produção de novelas
-- "Ca r a a Ca r a ? , IIOS Im i qr a n t e s :' , "Ro s a Ba i an a ", "Du l c í nê i a

Vai ã Gue r-r a ", ... - e shows mais populares -- "Ch ac r i nh e " ,
"No a c i r Fr a nc o "; IIHebell sob a d t re ç âo de pr f t s s io i s... -, o, , na'

(' - d B ' ) A " . (50)~gressos da Globo - Guga 1 rmao o onl , vanclnl, ... .

Em 1981, numa operaçao audaciosa, a
~andeirantes contrata o grupo de profissionais liderado por
lalter Clark, que haviam dirigido a Globo nos seus 10 anos
,niciais e no segundo semestre de 1980, prepararam um plano
le TV alternativa - baseado em jornalismo -, com o qual o
Jornal do Brasil participou (e perdeu) da licita~ão dos anti
JOs canais da Tupi,

A Bandeirantes passa a adotar uma pr~
ramação alternativa - "TV c r ia n ç a :", "Ya r i e ty 90 m in u t o s "
Jornal da Be n de t r an t e s :', "Crítica e Auto Cr i t i c a ? , além do
ã consagrado "Ca na l l.t v re " -, cujo objetivo verbalizado por
eus diretores nao e o de atingir grande audiência, mas sim

, r , )-, O Irestlglo~ .

Em meados de 1982, com a grande au-
iência conseguida pelo SBT/TVS, atraves de programas popula-
es, a Bandeirantes viu-se obrigada a rever sua estrategia
fastando o grupo de Walter C1ark, e adotando uma programação
ais popular - Boa Noite Brasil (Flavio Cavalcante), Hebe Ca
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nargo ... -, ao mesmo tempo que trazia para dirigi-la profi~
;ionais de fora da indústria de TV -- produtos de consumo e
~gências de propaganda --, passando a usar a pesquisa de mer-
cado como elemento chave de decisão na .escolha de programas
( 52) .

Em outubro de 1982 eram as seguintes
iS audiências dos principais programas da Bandeirantes:

QUADRO 5.30

\udiencia dos Principais Programas da Bandeirantes (outj1982)

(em %)

São Paulo Rio de Janeiro
I

Jornal da Bandeirantes 4,3 1 ,8
._- .

Jornal da Noite 3,3 3,8
---

O· Re p o r t e r 1 ~O 1 ,3

Can a 1 Li~re 0,9 1 ,5
•._-----

Critica e Auto-Crítica 0,6 1 ,6
--

Ferreira 111", +" I ~ , n h
It\... ,",v ...., ,., v,v

-

Boa Noite Brasil 11 ,O 5 ,7

O Italianissimo 2 ,1 0,6
-

Os Imigrantes 6,0 2,2

FONTE: IBOPE
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A despeito das indecisões na d~fini~
çao da programaçao, a grande jogada estratégica da Bandeiran-
tes no final da década de 70 foi a de organizar uma rede na-
cional - usando '0 seu Know-how com a Cadeia Verde-Amarela -

I-, cujo principal diferencial serã a transmissão da program~
çao, diretamente da sede para suas afiliadas, via canal exclu
sivo de satélite (TV-Sat), sem necessidade de usar o sistema
de micro-ondas da Embrate1(53).

Em setembr@ de 1980, eram as seguintes
as emissoras que compunham a Rede ijandeirantes:

.....,.



· 335

Gráfico: 5.20 - REDE BANDEIRANTES DE TELEVISÃO
SETEMBRO DE 1980
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Fonte: 'Reproduzido de Briefing, são Paulo, Ano 3, n9 25
setembro/1980
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2.3 - Rentabilidade

Os dados abaixo mostram a evolução da
rentabilidade - lucro sobre Patrimônio Líquido - dasemisso

I

ras de TV analisadas, segundo a~edição IIQl;Jemê Quemll da Revis
ta Visão, durante a década de 70.

Tendo em vista que o "Ouem é Ou em " so
apresenta informações sobre balançqs efetivamente publicados

Sociedades Anônimas (exigência legal) a algumas limitadas
os dados apresentados referem-se: TV Globo (TV Globo de

São Paulo S.A.); TV Tupi (Rádio Difusora São Paulo S.A.; in-
:lui TV Tupi/Canal 4/SP e Rádio Difusora/SP); TV Record(Rá-
jio Record S.A.; inclui a TV Record/SP e a Rádio Record/AM/SP);
rv Bandeirantes (Rádio Bandeirantes S.A.; inclui a TV Bandei-
rentes/SP e Rádio Bandeirantes/SP); TVS (TVS StGdios Silvio
>antos Ltda).
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QUADRO 5.31

Re n ta b i 1 i da de das Emi s s o r as Br a s i 1 e i r a s de TV (1 965 /1 9 8~_

(em %)

Bandei- Media
Globo Rupi Re c ord rantes TVS do

Setor

1969 - 1 ,9 - - - -
,

1970 - O ,6:- 3 , 1 - - -

1971 - 0,56 - - - -

1972 - 0,48 0,84 - - -

1973 - (0,00) - - - -

1974 72,0 (O ,00) - 20,0 - -
_""

1975 62 ,O (0,00) - 55 ,O - -
-

1976 45 , 1 0,4 1 ,6 28,4 - 1 7 ,5
___ o __ --~

1977 - (0,00) (O ,00) - - 9 ,9 -

--r------ ----~
1978 39 ,3 ( O ,00 ) 65 ,9 11 , 1 75,7 2 O ,6 I

-_.-
t1979 1 ,3 - 25 ,4 (0,00) 47,3 8,7

I I
I

1980 1 ,5 - 30,0 (0,00) 19 ,5

~1981. 12 ,2 (0,00) 16,2- - 4,4 I

I FONTE: Quem e Quem/Visão/1970-1982.

OSSo : Rentabilidade = Lucro Liquido ~ Patrim6nio Lrquido.
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Esse quadro mostra a decadência da
rupi, não conseguindo gerar lucro praticamente durante toda
~ década de 70; a recuperação da Record, que evolui de uma
rentabilidade de 0,84% em 1973 para 65,9% em 1979; os refle-
~os da mudança estratégica da Bandeirantes, que de simples
~xibidora de filmes até meados da década, passa a competir em
10velas, fazendo sua rentabilidade cair de 55% em 1976, para
11,1% em 1979 e acusando prejuízo nos 3 anos seguintes; o al-
to nível de capitalização da TVS, usando uma estratégia de
>aixo custo de produção e tendo um programa líder em horário
importante, acusando rentabilidade de 75,7% em 1979 e 47,3%
!m 1980; finalmente, a queda da reritabilidade da Globo, cujos
lltos custos de produção não estão sendo traduzidos num cres
:imento proporcional de faturamento, levando o índice de ren-
:abilidade cair de 72,0% em 1975 para 1,3% em 1980 e 1,5% em
1981; em 1982, a TV Globo São Paulo optou por converter-se em
;jA, não mais publicando balanços.

t interessante uma compraçao dos da-
los da Globo, Record e TVS em relação aos anos de 1979, 1980
! 1981:



Desempenho Financeiro Comparado no Periodo 1978/80:
Globo x Record x TVS

FATURAMENTO PATRrMONIO LTQUIDO LUCRO LrQUIDO

Cr$ (000.000,00) Tndi ce Cr$ (000.000,00) Indi ce Cr$ (000.000,00) rndice

1978 TV Globo 1.285,0 100,0 273,9 100,0 126 ,7 100,0
TV Record 280,4 21 ,8

1
79,3· 29,0 56,0 44,2

TVS 391 ,7 25,0 98,5 36,0 79,6 62,8
11 ~7:.1 TV Globo 3.036,5 100,0 705,6 100 ,O 15 ,9 100,0

TV Record 443,0 14 ,6 156 ,8 22,2 43,7 274,8
TVS 554,0 18,2 256,2 36 ,3 129 ,5 814,5

1980 TV Globo 6.006,0 100 ,O 1.095,7 100 ,O 36 ,1
I

100,0
TV Ré c o r d 1.078,9 18, O 339 ,2 31 ,O 1 10 ,8 306,9I

I I ITVS 1.121,1 18 ,7 408,9 37,3 85 ,1 235 ,7 I
FONTE: Quem e Quem/Visão/ 1979, 1980 e 1981.
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A anâlise desse quadro mostra que, to
nando-se uma m~dia dos anos 79, 80 e 81, o faturamento da TV
Record e TVS representaram respectivamente 18,1% e 20,6% do
faturamento da Globo, os patrimonios liquidos respectivamente
27,4% e 36,5%, enquanto os lucros representaram respectivame~
te 102,3% e 371%.

Mesmo em volume absoluto de cruzeiros,
)s lucros da TV Globo/São Paulo foram inferiores aos da TVS
~ TV Record, nos anos de 1981 e 1982.

l - Estrutura

3.1 - Iupi

Em 1975, por ocasião do 259 aniversã-
-io da televisão brasileira, Edmundo Monteiro, presidente da
~ede Tupi, nossa primeira emissora, afirmava:

"Um quarto de s ê c u l o , durante o qual a Rede
Tupi ajudou a mudar a face do Brasil e ao
longo do qual não parou de exercitar seu
pioneirismo: foi a primeira a gravar em vi-
deo-tape, a transmitir ~m cores (em 1956
com um filme, pelo sistema NTSC), a rea-
lizar uma reportagem externa de futebol, a
estabelecer ligação.direta entre Rio e São
Pau 1o, a t ra n s m ;ti r v i a S a tél i te , e a p r o d u -
zir uma novela em coresll(54).

..,
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o conglomerado dos Diãrios e Emissoras
, ,

\ssociados, fundado pelo Jornalista Assis Chateaubriand, do
lual fazia parte a Tupi, era composto de 15 estações de tele-
v i s ão , 26 emissoras de rádio, 28 jornais, uma editora, t r é s
~ráficas, uma agencia de noticias, uma agência de publicidade,
~ma agencia de representações, um centro de produção audiovi-
;ual e duas gravadoras de disco(55).

Anterior a legislação que estabelecia
!m 5 o numero mãximo de emissoras pertencentes a um Gnico pr~
rr i e t â r io , a Rede Tupi chegou a ter 15 emissoras próprias, a

, ( 56)
iab e t :

QUADRO 5.33
Emissoras de Propriedade da Rede Tupi

EMISSORA CANAL CIDADE ESTADOS
TV Tu P i 4 são Paulo SP
TV P i r a t i n i, 5 Porto Alegre RS
TV Tu pi 6 Rio de Janeiro RJ
TV Vitória 4 V i t ôr ia ES
TV Itacolomi 4 Belo Horizonte MG
TV Uberaba 5 Uberaba MG
TV Brasília I 6 Brasília I DF I

TV Goiania 4 Goiania GO
TV Itapoan 5 Salvador BA
TV Atalaia 8 AracajG SE
TV Rádio Clube 6 Re c i fe PE

-TV Borborema 9 Campina Grande PB
TV Cea rã 2 Fortaleza Cf::

TV Marajoara 2 Belem PA
-

TV Ba re 4 Manaus AM

FONTE: Capare lli , Sergio, "Televisão e Capitalismo no Brasil ", Porto
Alegre, L&PM, 1982, pago 102.
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A despeito de todo o pioneirismo da
lu p i , dispondo desde meados da década de 60 de 15 emissoras
je TV pr5prias, localizadas nas principais capitais/cidades
Jrasileiras, ela nunca conseguiu estruturar-se de modo ~ tor
lar produtivo os recursos disponíveis, em função dos inúmeros
Jroblemas administrativos que nunca conseguiu .superar.

Sua rede de emissoras, a despeito de
la maior parte serem de mesma propriedade, o que nao ocorria
:om a Globo, nunca alcançou uma unidade de açao, devido as
Irigas internas(57). A pr5pria uniformidade de programação re
ativamente atingida no final da década foi, muito mais, con-

.equéncia das pressões econ5micas/mercado15gicas, do que de
Ima decisão administrativa intencional. Ou seja, a Tupi limi-
;ou-se a reagir as condições de mercado, sem ter tomado a ini
:iativa -- pioneirismo -- de organizar economicamente o nego-
:io da televisão no Brasil.

Desde 1965, a Tupi tentou organizar
Ima central de produções -- novelas em São Paulo e Shows no
tio de Ja ne í r o -, seguindo o exemplo da Excelsior, sem cons~
luir faz~-lo em função dos problemas administrativos citados
58) •

,A ~artir de 1974, apos a Globo j~ ha-
'er organizado-se em rede nacional e alcançar a liderança de
.udi é n c í a , a Tupi fez um último esforço de criar uma rede na-
ional, comandada por São Paulo.

o estabelecimento de uma unidade de
ornando para suas emissoras de TV nunca atingiu um c a r à t e r
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de um "c e n t ro de luc ros ", operacionalmente desvinculado das
chefias regionais dos Diãrios Associados, mas simplesmente de
uma coordenaçâo de atividades, com autonomia extremamente 1i-
nitada nos aspectos financeiros.

Em sintese, aocontrãrio da Globo, ti
nha-se uma rede de direito (propriedade), mas n ão de fato(59),
traduzindo a incapacidade da Tupi competir nos novos padrões
~xigidos pela acumulação capitalista, como deixa claro Sérgio
:aparelli:

"( ... ) a Rede Tupi nao conseguiu adaptar-se
aos novos tempos, ao capitalismo revisto
atualizado e selvagem, em que a eficãcia de
uma empresa nao se media apenas pela sua as
túcia pOlitica, mas pela racionalização eco
nõmica e administrativall

•

"A verdade é que a Rede Tupi nao pode supe-
rar suas próprias dificuldades de empresa
crescida â sombra dos governos populistas e,
agora, necessitando de se readaptar às novas
regras do jogo dos governos pós-64".

"Naquele (Rede Tupi), desponta a figura do
capitão de indGstria (Chateaubriand), dono
de uma empresa administrada ao velho es-
tilo. Neste (Rede Globo), a corporaçao, ma-
nobrada por executivos profissionais que
se esforçam por incrementar o poder econõm!
co e politico de suas empresas. Duas organi
zaçoes diferentes, expressando épocas de ex
pansão do capita1"(60).
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Não conseguindo competir nos novos p~
Irões, a Rede Tupi entrou em estado falimentar em 1986, leva~
lo ao governo cassar 7 de suas emissoras: TV Tupi-São Paulo
:Canal 4); TV Tupi-Rio de Janeiro (Canal 6); TV Piratini - Por
;0 Alegre (Canal 5); TV Itacolomi - Belo Horizonte (Canal 4);

iV Radio - Clube - Recife (Canal 6); TV Radio Clube - Fortale
t a (Canal 2); TV Marajoara - Belém (Canal 2)(61).

Extinguia-se assim, por problemas ad-
1inistrativos, a pioneira entre as emissoras de TV no Brasil.

3.2 - Globo

A caracterlstica basica da estrutura
>rganizacional adotada pela Rede Globo é a sua grande centra-
lização e regidez, que parecia adequada ~s necessidades estra
;é g ic as d o f in a 1 dos a nos 6 O, q u a n d o fo i im p 1 a n ta_da, mas, uma
jécada depois, parece inadequada para tratar a extrema diver-
;ificação de atividades da empresa.

Veja-se as colocações de Walter Clark
[62) :

IINão digo que a Globo esta ruim, ou que nao
seja valida. Comparo-a a um certo período
da Radio Nacional. Ela chegou a um tal esta
gio, que fica dif;cil mexer nas estruturas.
Se o fizer, corre o risco de destruir tudo
aquilo que conquistoull

•
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11 Q ua n d o f a ç o c rít i c as - e fa ç o ás p e r as e
amargas c r it i c a s ã Globo - e porque sin-
to que ela não evoluiu no nlvel que pod~
ria, por causa dessa disponibilidade de
poder fazer concessão aos erros. A Globo
tem m~do. Cresceu tanto que ficou com mui
to medo de errar".

liMas, se a rede facilitou o crescimento da
Globo, o monopólio conquistado prejudicou
dramaticamente seu crescimento qualitati-
vo 11.

Como foi anteriormente discutido, a
~strutura organizacional da Globo é constituida de um tripe -
- superintendente de Administração; Superintendente de Produ
;ão e Programação; e Superintendente de Come rci a 1 iza ção rep0'c
~ando-se a uma Direção Geral (após a saída de Walter Clark em
1977, em carãter pró-forma, pois os Superintendentes reportam-
-se de fato ao Presidente das Organizações Globo, Roberto Ma-
~inho)(63).

As Organizações Globo(64) -- cinco

toras, uma gráfica, duas gravadoras de disco, um centro de
ir-o du ç á o audio-visual, um centro de tele-educação, um banco
ie dados, quatro galerias de arte, uma empresa de promoções e
~spetáculos, uma indústria eletrõnica e outra de instalações
íe telecomunicações - atuam como um conglomerado de emp re s as
s s t an que s , controlados por uma espécie de "ho ld i n q " -- f am I>

ia Marinho --, sem adotar uma estrutura multi-divisional que
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permita capitalizar a sinergia potencial existente numa diver
sificação concentrica -- descentralização operacional, sob
coordenação de uma djreção estratégica centralizada.

No caso específico da Rede Globo, o
~lemento chave da sua estrutura foi a constituição, em 1969 ,
da Superintendência de Produção e Programação, responsavel p~
las Centrais Globo de Produção, Jornalismo e Engenharia,orien
tados por uma Divisão de Analise e Pesquisa (Marketing)(65).

Como foi visto, ate a epoca, as emis-
;oras de TV eram mais exibidoras do que produtoras, nao pos-
;uindo uma linha definida de programação, em função das inge-
rencias dos grandes anunciantes, caracterizando uma estrategia
voltada para atender em primeiro lugar aos anunciantes e se-
:undariamente aos telespectadores.

A implantação da Superintendência de
Produção e Programação possibilitou inverter essa estratégia,
Dassando-se a atender as necessidades do telespectador em pri
, -

neiro lugar, e com o lastro da audiência obtida impor-se, es-
pecialmente em termos de preços, aos anunciantes.

Apesar do telespectador nao pagar di-
retamente pelos programas que assiste, ele o faz indiretamen-
te quando compra os produtos anunciados, cujo preço contém um
componente que cobre os custos de propaganda. Em termos gerais,
só interessa a uma empresa comprar propaganda quando o lucro
adicional -- curto, media ou longo prazo -- proporcionado pe-
las compras de seus consumidores (telespectadores), superar
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aquele que obteria sem qualquer propaganda. Nesse sentido, a
demanda por propaganda tem um carãcter derivado (secundãrio),
e não primário, por ser função da reação (sensibilidade) dos
consumidores ã mesma. Trata-se de uma situação similar às lo-
jas de varejo quando adquirem produtos de um fabricante indus
trial com o objetivo de revendê-los, pois nesse caso a sua de
manda serã derivada da demanda dos consumidores finais (prim~
ri o ) .

J

QUADRa 5.34
Marketing na TV

Telespectador x Anunciante

MERCADO: Desejo + Poder Aquisitivo

Telespectador { Desejo (demanda primária)
Poder de Compra - -~.,...,...

Marketing
1Anunciante (demanda secundária)

L-- __ E_M_I_S_S_ORA__ ~---.~'_I__A_N_U_N_C_I_A_N_T_E_~-~"ITELESPECTADOR

no preço do produto final.

Anunciante repassa para o telespectador o custo da propaganda embutido

Telespectador paga pelos programas atraves do preço final dos produtos

anunciados.

C O N C L U SÃO

A verba de propaganda ê definida pelo lucro adicional que o anunciante
conseguirá obter do seu consumidor final(telespectador), em relação
iquilo que obteria sem qualquer propaganda.
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A literatura de marketing tem discutl
do as duas estratégias básicas que as empresas industriais p~
dem adotar em relação ao varejo: estratégia de push (repul-
são), voltada para introduzir o produto no canal de distribui
ção, deixando por conta deste a venda aos consumidores fi-
nais; e estratégia de pull (atração), voltada para criar uma
demanda (através da propaganda principalmente) junto aos con-
sumidores finais, como meio .de forçar a compra dos varejistas.

A estratégia de push tem um carãter
mais imediatista, sendo de baixo custo, por não exigir os
grandes investimentos, necessãrios a criar uma preferéncia de
narca junto aos consumidores finais, como ocorre numa estraté
gia de pull; em contra partida, o fabricante industrial, por
~ao ter o lastro do consumidor final, fica ã mercé dos inte-
resses dos canais de distribuição, sem força para impor-se a
!les, e~pecialmente em relação ~ fixação de preços.

Na verdade, as empresas mais sofisti-
:adas adotam uma integração entre essas duas estratégias,den-
tro de uma concepçao de Sistema Vertical de Marketing (S.V.M.)
[Quadro 5.36).
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Quadro: 5..35.

SITEMAS VERTICAIS DE MARKETING(SVM): ESTRAT~GIAS ALTERNATIVAS

.- - - - - - -,
I

CANAL DE
DISTRIBUIÇÃO

FABRICANTE I .+-I
I CONSUMIDOR
I
I FINAL

L 1- - -

a) Estratégia de push (repulsão)

FABRICANTE

,- - - - - - - - - - - - - _."l
1
I CANAL DE -CONSUMIDOR

DISTRIBUIÇÃO FINAL1
1

L ------------

b) Estratégia de pull (atração)
.- - - - - - - - - - - - - - "l
I

FABRICANTE 'IPI

CONSUMIDOl{ CANAL DE
FINAL DISTRIBUIÇÃO

L ----------
1

__ I

c) Estratégia Integrada

-,

dFABRICANTE
L---~~

CANAL DE
DISTRIBUIÇÃO

+ +
CONSUMIDOR

FINAL

I

L --'
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A grande virtude da estrutura da Glo-
bo, baseada na superintend~ncia de Produção e Programação foi
a de possibilitar a .passagem de uma estrat~gia de push, de
caráter mais imediato, para uma te s t r a t ê q ia de pull, enfocando
mais· o longo .prazo, apesar de operar com um custo muito maior,
mas sem ser capaz de possibilitar a adoção de uma estratégia
integrada (flexível) (Quadro 5.37).

QUADRO 5.36

EMISSORAS DE TV: EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS
ESTRATÉGIAS ADOTADAS.

r-- - - - - - -,
I
I ANUNCIANTE
I

EMISSORA ~ +
I TELESPECTADOR I
I

L - - - - - _I

EVOLUÇÃO HISTÓRICA
'a) Década de 60

EMISSORA ~I ANUNCIANTE 1---.1 TELESPECTADDR

b) Década de 70

~I TELESPECTADOR ANUNCIANTEEMISSORA

c) Integrado
r-------
I~I ANUNCIANTE

1©:'-----,--:-~
L-- --' ~ TELESPECTADOR

EMISSORA

I
_--1

I
L _
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A despeito do muito que se tem escri-
to sob as virtudes da estrutura da Glo~o, extremamente eficaz
para o período em que foi implantada, ela traz alguns pontos
bastante negativos, relacionados ã rigidez e centralização
que passam a refletir-se na lucratividade, quando a diversifi
cação de atividades torna-se grande.

Produção e programaçao, que a estrutu
ra da Globo uniu .sob uma mesma chefia, são atividades de ca-
racterísticas completamente distintas: produção, relaciona-se
às ati vi dades intrínsecas de cri ação da uti 1 idade; enquanto pro-
gramação esti mais associado ã marketing, em termos de defini
ção da linha de produtos (gráfico 5.21).

Na indústria, essas atividades cria
;ao da utilidade e definição da linha de produtos - que I! no
lassado estiveram juntas, hoje acham-se organizadas separada-
nente e até pressupondo abordagens opostas: IImarketing-orien-
t a d " x "pr o duc t i o n - o r i e n t e d ".

Evidentemente, quando a estrutura da
;lobo junta essas atividades, alguém estará sendo sacrificado:
10 caso, o marketing n~ sentido estratégico, como ocorre em

Já tendo uma posição de mercado conso
lidada, o problema da Globo tem sido o de manter o "status-
·quo", enfatizando o aspecto de produção, especialmente em re
ação ao acabamento (forma) dos seus produtos, ao inv~s de
altar-se para detectar caminhos alternativos para a televisão
ornerc ia 1 .

',_ •• " ~ __ .•••• ..,.... ••• _ •• '. __ •••••••••.• ..., .~ .• '_._ •• ~<-o'
"~ ..... ~.

"j
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Gráfico: 5.21

REDE GLOBO: ESBOÇO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DIR. GERAL

ADM / FIN

JORNAL. ]

r fabricação - 80%
!

marketing - 10%

COM.

SHOWS

manutençao do "status quo"
. -
i novaç ao - 10%
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Walter Clark afirma:

"0 grande erro da Globo ê ser uma empresa li
derada pelo produto (.;.) o marketing, em
si, é um processo democrãti co. Reflete uma
tentativa de absorver uma informação de ten-
dência ( ... ). Ela é estática e conformista-
-- e o modelo de televisão dos anos 70"(66).

Sua estratégia basica de programação
- 18:00 hs. (novela 1); 19:00 hs. (novela 11); 20:00 hs.(Jo.!:.
lal); 20:15hs. (novela 111); 21:00hs.~; (show); 22:00hs. (nove-
la/seriado) -- ja tinha sido basicamente estabelecida pela
:xcelsior em meados da década de 60, cabendo ~ Globo um apri-
noramento nos aspectos produtivos, durante os anos seguintes.

A despeito da Divisão de Anãlise e
)esquisa da Globo ser constantemente louvada pela grande qua~
tidade de pesquisas que realiza(67), sendo capaz de indicar
!té os comportamentos mais adequados dos personagen~ de riove-
las, em função da expectativa do p~blico, como meio de aumen-
tar a audiência, sua atuação se dã muito mais no plano tático
jo que estratégico. A maior parte das pesquisas é voltada pa-
ra discutir detalhes de acabamento e formas de produto -- ator
preferido, roteiros alternativos, ... -- e não para realizar
~m questionamento basico das alternativas existentes ~ progr!
lação estabelecida pela Excelsior nos anos 60:

liA Globo e imperativa, por ser pouco perme!
vel. Usa a pesquisa como elemento consagra-
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dor de seu sucesso. Não no sentido verdadei
ro, de indução ã expectativa do público( ... )

Ela pega os numeros, fica feliz, distribui
medalhinhas ... mas não utiliza os dados
pesquisados para analisar suas carências
para checar onde pode alterar hãbitos de
comportamentou(68) .

Como foi. dito anteriormente, esse com
lortamento ê comumente encontrado em empresas líderes, quase
,empre receosas de introduzir grandes inovações que subvertam
I status-quo existente, colocando em risco sua posição de do-
linãncia.

No caso da Globo, esse comportamento
; reforçado pela estrutura organizacional adotada, cujo ele-
lento-chave e "p r o duc t i on orientation"

Walter Clark afirma sobre o "padrão
ilobo de Qualidade"(69).

"Se mp r e digo que minha grande preocupaçao
em TV foi girar o botão do "p i o r e melhor"
para "0 melhor ê melhor".

( ... ) meu grande sonho era implantar um
processo de produção industrial com nível
de qualidade. O tal padrão de qualidade
foi uma obsessão minha, e sempre achei, o
que se confirmou mais tarde, que o Boni
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era capaz de fazer isso. Ele ~ muito inteli
gente, realizador, culto em certas ãreas
mas frio demais, muito mais preocupado com
a forma do que com o conteudo.

( •.• ) o Boni era o homem adequado para dar
qualidade ao produto, porque ele sabe fazer
e mb a l a q em ",

( ... ) Eu não via outro sujeito para implan-
tar a televisão que eu imaginava no Brasil.
O Boni e um p ru s s í a no ".

Outra característica da estrutura or-
janizacional da Globo e a de não ser orientada para lucro
- não existem "pr-o f i t-centers 11 -, mas -sim centros de custo
~ centros de receita. Trata-se, nestes termos, de uma estrutu
'a bastante tradi ci ona 1: um setor produz e outro vende, com
lase em orçamentos de despesas e receitas previamente, defin~
los, cabeno a area administrativa/financeira a contabilização
"i n a l .

Não existe um enfoque de alocação õti
~a de recursos, como e típico de estruturas verticais - nao
aa t r t c i a i s -, baseadas nas ãreas estanques de produção e ven
ias.

Com o decorrer da decada de 70, e co~
;equente diferenciação de produto e diversificação de ativid~
jes, tornou-se cada vez mais difícil para uma estrutura centr!
lizada alocar otimamente seus recursos, onde uma lIorientação
Iara produção 11 excessivamente preocupada com detalhes de aca-
amento e forma dos produtos, acaba exigindo a realização de
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gastos adicionais, para os quais o mercado nao se acha dispo~
to a pagar: em sintese, são gastos que nao tem qualquer papel
(influ~ncia) sob a 6tica mercado16gica.

Na verdade, essa problemãtica trans-
cende o caso da Globo, colocando-se como caracteristica das
empresas de comunicação, em termos de dicotomia lIadministra-
ç â o x arte".

Ao contrário das empresas industriais
m de a atividade de pesquisa e desenvolvimento que cria 'lOS

lrodutos acha-se totalmente intitucionalizada (formalizada)
!ntendida como parte integrante do próprio processo de admi-
listração, nas empresas de comunicação a criação dos produtos
i concebido como uma atividade artfstica, realizada em bases
su i t o instáveis, ·por depender de "q e n i o s " isolados(70). Neste
:ontexto, a administração é entendida como uma atividade com-
llementar: folha de pagamentos, O & M, CPD, ...

Essa estrutura estanque nao lev~ eM
:onsideração a sinergia potencial existente entre a tarefa
:have da administra~o -- estabelecimento da estrategia de pr~
luto/mercado -- e a atividade artfstica, pois essa não se 1;-

dta ao aspecto artistico em si, por condicionar a pr6pria de
~inição da estrategia de produto/mercado.

Assim, a escolha de uma estratégia lia..!:,
ísticall tem implicações administrativas e c o n Ô m i c o / f in a n ce 2.
as/mercadológicas ... , além das de produção -, poucas vezes
evadas em consideração, como mostram os resultados de lucra-
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tividade. E inversamente, um conhecimento mais profundo das
condições/limitações administrativas surge como essencial p~
ra direcionar o próprio trabalho artístico.

A Central Globo de Produções, com a
sua Divisão de Analise e Pesquisa, representou um passo a
frente em relação i questão de institucionalizar o processo de
"pesquisa e desenvolvimento" que cria os. programas, mas pare-
ce ter feito isso a t r a vé s de uma estrutura - Supe ri en t e ndê n-
cia de Produção e Programação --- que e a própria negação da
concepçao de empresa como um centro de lucro,sendo_entendi-
da acima de tudo como uma unidade t~cnica de produção.

Boni, a mol a de toda Central Globo de
Produções, sugere que a "Globo é muito grande para o Brasil",
por ser semelhante a uma fãbrica de automóvei~ que se insta-
lasse num lugar onde nao existisse uma industria de autope -
ças para supri-la:

liA Globo tem quase 70% de sua produção nacio-
nal feita por ela mesma e o investimento fi-
cou tão grande que, se ampliarmos um pouco
mais, a empresa passa a co r-ne r risco,,(7l).

A medida que as emissoras concorrentes
adotem estratégias mais agressivas e eficazes, a rigidez e ce~

ralização da estrutura da Globo so podera responder através
e gastos desproporcionais de produção, e não via alocação õt!

a de recursos, ocasionando a manutenção da baixa rentabilida-
e financeira da empresa.

T
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Walter Clark afirma sobre a TV brasi-
e ira:

"Ela vai bem em termos de qualidade, porem res
sente-se d a i f a l t a de concorrência. ( ... ) A te-
levisâo feita atê agora ê acadêmica. Estetizou-
-se, formalizou-se demais. O publico, os seg-
mentos que compõem o universo que participa do
p r o ce s s o da TV, e s t ã que re n dom a i s ( ... ) O
que é sedutor no momento ( ... ) é abrirem campo
'. -a pesqulsa, para a inovaçao.

( ... ) A Globo vai ser obrigada, talvez, a ti-
rar o 1 ustro da 1 impeza acr-il ica , pasteuri zada
que ostenta, porque o Boni exagerou(72).

:.3 - SBT

O Grupo Silvio Santos possui a caracte
'ística sui generis de ser o unico conglomerado do país, atua~
lo no setor de comunicações, a adotar uma estrutura multi-divi
iona 1, baseada em "profi t-centers".

O crescimento do grupo a partir de
958, através de uma série de diversificação concentricas jun-
o ao publico de baixa renda, levou a criação de uma holding-

Silvio Santos Adm. e Parto (S.S.L.) em 1972, não apenas
om objetivos jurídicos, mas sobretudo de definir a estratégia
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le crescimento do grupo e controlar os resultados das diversas
!mpresas(73) .

le staff
Jã na época a SSL criou uma estrutura

assessorias jurídica, CPO, planejamento, recursos
.uman o s , controladoria financeira ... --, que controlava as
,perações descentralizadas das diversas empresas, cujos gere~
es -- geral e funcionais -- eram responsabilizados pelo resul
ado global da unidade, e não apenas das suas atividades esp~

.íficas, tendo inclusive participação nos lucros.

Paralelamente, a controladoria finan-
eira passou a adotar a sistemática de "Planejamento e Contro
e Anual dos t.u c no s !", desenvolvida pela General Eletric nos
nos 50 e implementada através do "FMP - F'in an c i à l Management
rogram"(74), cuja característica chave é a elaboração de Su-
ãr í o s de Informe (SI), apresentando o comparativo entre o o,!:.
ado e realizado do Balancete e Lucros e Perdas mensais, pa-
a cada unidade operacional.

De posse desses dados, é realizada uma
eunião entre a Diretoria da Holding e de ~ada Unidade Opera-
ional para analisar os resultados mensais e definir caminhos
e açao.

Na medida em que os padrões e premis-
as do processo orçamentário e controle de lucros era defini-
o de maneira uniforme para todo o grupo, jã em 1972 os exec~
ivos da então "Publicidade Silvio Santos" -- posteriormente
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'Estúdios Silvio Santos" (1974), TVS (1977) e SBT (1981)
" .- passaram a se enquadrar nesta filosofia: enfase no lucro,

lão nas atividades.

A partir de 1981, quando o grupo ga-
•Ihou a concessao de 4 novos canais de TV, a estrutura do Gru-

lO Silvio Santos passou a ser a seguinte(75):

Conselho de Direção: 5rgão mãximo, responsãvel pe-
lo comando estratãgico e o estabelecimento de poli
ticas, diretrizes e objetivos para todo o conglom~
rado, com base em pareceres tãcnicos, especialmente
elaborados.

Empresa Controladora (Holding): responsãvel pela
execução das estratãgias definidas pelo Conselho
de Direção, atravãs das Divisões Operacionais, bem
como pelo controle dos resultados por elas alcanç~
dos.

Divisões Operacionais (mini-ho~: as empresas
do Grupo~ de acordo com o seu campo de atividade.
foram aglutinadas em Divisões, afim de possibili-
tar a descentralização do comando e, ao mesmo tem-
po, tornar mais racional a cobrança de resultados
pela controladora. As Divisões definidas foram:

Divisão de Comunicações: engloba as empresas
de rãdio, televisão e atividades afins.
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Divisão de Com~rcio e Serviços: agrupa as em-
presas que atuam na comercialização de bens
e serviços.

Divisão Financeira: agrega as empresas que op~
ram no mercado de capitais e segurador.

o grupo ainda possui atividades agro-
)ecuãrias e de com~rcio de vefculo" que por conting~ncias ai
ninistrativas, estão desvinculadas das Divisões em questão"re~
)ondendo diretamente ã controladora.

E a seguinte a estrutura, a relação de
" ;...•..... -... .

!mpresas e a evol~ção hist6rica do Grupo Silvio Santos:
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GRJl:FICO 5.22

o R G A N O G R A M A D E
A D M I N I S T R A ç Ã O

DIVISÃO DE
COMUNICAÇÕE

G E R A L

C D + S S L

T A K
T I P

1
DIVISÃO DIVISÃO

S FINANCEIRA COM~RCIO E
SERVICOS

I

FIC UTD r-
VAR t-

-- -" ~- ~

DIS I CAP ~-

~l-
COR

~DIN

~SEG DIC

MED f-

I
I

PER CLI ~

TEC
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QUADRO 5.37

Relações de Empresas do Grupo Silvio Santos

· Agro-Pecuâria Tamakavy S/A
~ Agro-Pecuãria Tiaip~ Ltda

*/**AM Record S/A

TAK
TIP
AMR

· Aposentec-Previdência Privada
· Ba~ Corretora S/A - C~mbio e

Valores Mobiliãrios COR

ASP

· Ba~ Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários S/A DIS

· Baú Financiera S/A - Crédito,
Financiamento e Investimentos·- FIC

. BF Parque Florestal
BF Utilidades Domésticas Ltda.

PQF
UTO
CLI. Clube Liderança

.Constec
Prestadora de Serviços S/C Ltda. TEC
Din~mica - Corretora de
Previd~ncia Privada S/C Ltda. DIC

Din~mica - Promoções e Vendas
Ltda. DIN

FSC
Ft~R

CAP
VAR
MED
SEG

· Fazenda São Cristovão
· FM Record S/A*
· Liderança Capitalização S/A.

Lojas Tamakavy Ltda.
· Omed - Organização Médica S/C Ltda.
· Panamericana de Seguros S/A

- conto -
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continuação -

· Perícia - Administraç~o e Cor-
retagem de S~guros S/C Ltda.
SBC - Sistema Brasileiro de
Comunicações S/C Ltda.

· SBR - Sistema Brasileiro de
Rãdio S/C Ltda.

· SBT - Sistema Brasileiro de
Televisão S/C Ltda.

· Silvio Santos Administração e
Participações S/C Ltda.

· TV Record de Franca Ltda.
(Canal 4)

TV Record de JaG S/A.
(Canal 12)*

· TV Record Rio de Janeiro S/A
(Canal 9)*/**

· TV Record de Rio Preto S/A.
(Canal 8)*

· TV Record S/A
(Canal 7 de São Paúlo)*/**

· TV StGdios Bel~m Ltda.
(Canal 2)**

· TV StGdios Nova Fri~urgo Ltda.
(Canal 3)

TV Stúdios Porto Alegre Ltda.
(Canal 5)**

· TV Stúdios Rio de Janei ro Ltda.
(Canal 11)

· TV Stúdios São Paulo Ltda.
(Ca na 1 4)**
Vimave - V i 1 a Ma ri a Veículos Ltda.

PER

SB C

SB R

SBT

SSL

TVF

TVJ

TRJ

TVP

TVR

TVB

TNF

TPA

TVS

TSP
VIM

* Associadas ao Grupo PMC.
** Em fase de desmembra~ento.



365 --~----- -_. -- ---- ...-----.,a
8
'I>

·G ~
~ ~
~ ~

~1 ~~~'ê~ <
~~~'",;:ri ô:'" :.Jê

~~<.O .:::- .•.. o .g~ c ~ ~eV) ~ M .~ :; N ;;

~~
\O \O <.O \O <.O <.O \O r :: ~ ~,..j0\ 0\ 0\ 0\ ~:.J 0\ 0\ 0\ '5~ 23t5~ ",.

" :;~ >-<"' '"- ~~ õ



• 366 •

Especificamrnte na Divisão de Comuni-
ações foi adotada uma estrutura que faz uma clara distinção
ntre as atividades de produção e exibição, organizadas como
entras de lucros distintos, coordenados por uma mini-holding,
esponsãvel pelo planejamento estrafégico das empresas de
SBT e Record) e Rãdio (AM e FM Record):

TV
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Essa nftida separaçao entre as ativi-
lades de produção e exi~ição deve-se â pr5pria origem da
)ivisãode Comunicações, pois muito antes de ter-se a primei-
'a emissora de TV, já se produzia e come r-ci a li za va.o Programa
;ilvio Santos, ao contrário das demais emissoras de TV, cuja
)r ig e m s i tua -s e n a a t i v i d a de d e e x i b i ç ã o (e m 1J s S o r a) .

Em sintese, enquanto as demais emisso
'as de TV iniciaram-se como exibidoras, incorporando depois a
,rodução, com o Grupo Silvio Santos ocorreu o iverso, primei-
'o produção; depois, exibição.

A Central Globo de Produção, por exe~
110, está organizada como um departamento de TV Globo/Canal 4
lo Rio de Janeiro, num claro reflexo da concepçao de produção,
:omo meio para exibir, sem ter qualquer autonomia pr5pria; a
:entral de Produções do Grupo Silvio Santos, ao contrário, es
:á organizada como um centro de lucros autonômo, tendo como
:1i e n te s as p r 5 p r ia sem is s o r as (e x i b i d o r a s )Jo g r u p o, ta m b ém o r -
lanizadas como centros de lucro autonômos.

Surge daf o pr5prio
la de Televisão, ao invés de R~de, como é mostrado a seguir:

.•~._- - ...~-.----- ....•.-,-.......•.:--...~.~..-- __ ~_ .~ __ -"''''__ -r __ '_''' r'"' - . "" ...
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Estrutura do SBT
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ENcldnE 5.1--A

O Brasil é um país de grandes dimensões geográficas.
grandes, que contém em si vários brasis
urais, com hábitos, comportamentos, linguagens e aspirações diferentes.

A criação de emissoras isoladas permitiria à televisão atender intensamente as
essidades específicas de programação de cada região.

Contudo, esta ai ternativa mostrou-se totalmente inviável do ponto de vista
nômico-financeiro, em função dos altos custos de produção envolvidos.

No seu lugar, surgiu a chamada Rede de Televisão, onde um conjunto de
ssoras espalhadas pelo País retransmitem uma programação, criada de acordo com
ecesstdades da emissora líder, sem voltar sua atenção para as exigências regionais
emissoras afiliadas.

Em outras palavras, atua demaneira mecânica, do centro para a periferia,
Iqualquer flexibilidade. Privilegiando apenas os costumes de alguns mercados,
indo a descaracterização cultural do interior do País. Enfim, deixando a desejar.

Felizmente, surge o Sistema de Televisão, onde um conjunto de emissoras
alhadas pelo território nacional não se limita a retransmitir uma programação imposta.

Muito pelo contrário: o Sistema de Televisão atua de forma flexível, sem profundas
rências de uma emissora líder, e orientado
.eriter!a para o centro através de informações
ecidas pelas emissoras componentes. .

O Sistema de Televisão não está
sado numa emissora líder, mas sim numa
trai de Produções que apoia o conjunto de
ssoras exibidoras.

A Central de Produções fornece
iramas e não proqrarnacão.

Os programas representam respostas
mticas da Central de Produções às
essidades não satisfeitas do público; quanto
cqrarnaçào, ela não é imposta, mas decidida
consenso entre os participantes do sistema,

Respeitando, com isso, a personalidade
ada emissora. Mais ainda: as diferenças
urais das diversas regiões brasileiras.

E, uma vez corretamente adotada,
suas faixas de operação nacional, .
Jgramaç~o tende a ser bem sucedida em
) o País. E exatamente esta a filosofia do
.- Sistema Brasileiro de Televisão: construir
l televisão verdadeira, condizente com a
idade social do País. Ao gosto dos
spectadores e de alta rentabi Iidade para as
ssoras componentes.

Só para confirmar, veja as páginas
.ilntes. Elas têm tudo para fazer você optar
nitivamente pelo Sistema. Sem nenhuma
ida.

... '-~":--'-"1
I

-'-'---~-'~ ..-.--.--~ _"""""'" -.~ ..,~._. ~~.. _ ~, '.' .
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ENCARTE 5.1.B

A estrutura organizacional adotada pelo SBT, ao contrário das Redes de TV
mtes no Brasil, faz uma clara distinção entre as atividades de produção e exibição.

Nas Redes de TV, as Centrais de Produções são concebidas como um
tamento da Emissora Líder, perdendo por ISSOqualquer flexibilidade para atender as
.sidades regionais das Emissoras Afiliadas. .

No SBT, a Central de Produções possui uma estrutura independente em relação
lissoras Exibidoras, que são entendidas como clientes daquela.

O equilíbrio entre essas partes é obtido através de um terceiro elemento:
úcteo de Coordenação. .

Núcleo
(SBC)

~ ---------~

L- '. '

•

Central da Produções

I,
I EXibidO~

I
I

I Exibidora
I
I

I Exibidora I
I
I

I
I

[ Exibidora
I
I

~ ~. ~ J-__

Exibídora

A idéia de que a Central de Produções tem como clientes as próprias Emissoras
, as tem potencialidades revolucionárias.

Existe um processo dinâmico de interação entre a Central de Produções e as
Emissoras Exibidoras, mediado pelo Núcleo de Coordenação: os representantes

xibidoras discutem seus pontos de vista e chegama um consenso que é traduzido
filosofia de programação, cujos programas passam a ser desenvolvidos pela

ai de Produções.
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Isso significa que as Emissoras Afiliadas ao sistema nunca perderão a .

\ própriapersonalidade, convertendo-se em meras retransmissoras da Emissora Líder.
Todas elas têm a capacidade de influenciar o sistema com informações

itlvasàs necessidades de sua região. .

ENCARTE 5.1.C

Exibidora

/
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/
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/
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Uma das grandes vantagens dessa estrutura organizacional é a de possibilitar a
ação de conceitos administrativos mais modernos e atualizados.

Cada uma das unidades operacionais do SBT - Núcleo de Coordenação, Central
'oduções e Exibidoras - é concebida em termos de um "Business Strategic Unit"
U.). Isto significa que são adotados sistemas adrnlnletratlvo/financeiros voltados para
-rnin!)r!) r-Antrih ••i,--5Ado 0~d<:;"nid~da r"IT'la!'~0ir"ln",1!)tr~\lóc da ••rn r-r"Intrf"\loriilnrncn

,.• , •• 111..41 \.A V\,J .. l.',VU.Y •.....•.\,J UV '-''-'''-''lU UI r.ut..A.'-''-' ""tJ'-'I •.....•.V.'-'" '~I, \.A. ••• """wv,-, '\.A'-' '-"1 t ....., .•••..•••••• ...., •••••••• ":;1_- _ _

ceitas e custos diretos.
Além de enfatizar a eficiência - plena utilização dos recursos disponíveis-,

rutura do S8T orienta-se para a eficácia - adaptaçã.o criativa a um ambiente externo
ontínua mudança.

E aí situa-se a função essencial de sua área de marketing: interpretar o ambiente
'no (necessidades e desejos dos consumidores e ações dos concorrentes), de modo a
utir a alocação ótima dos recursos da empresa.

A interação de uma empresa com o seu ambiente externo - objeto principal da
de marketing - constitui o seu ecossistema, que no caso do S8T é formado pelas
ssidades especificas de telespectadores, anunciantes e exibidoras.



Ecossistema do SBT
Ui C J\ RTE 5. 1 . [)

------- 1L Núcleo
(SBC)

-,------'
----_/ '

-------,

t

Central de Produções

~-----------~-,----------~------------~•I___________1 _

/
I

I
I \

I I 7 \1'---------------------.../ \ \
I I \

/ /

I I
I /

/ /

/,

Exibidoras

\
\ \

\ \
\
\

\

I

I I
I<\-,
1 I

1

Telespectadores

I
"'- ...1

------------
______________________________ J

A estrutura organizacional adotada pelo SBTpermite uma interação com
nbiente externo em três niveis: Planejamento Estratégico, Marketing Nacional e
ketinp Regional.

No âmbito do Núcleo de Coordenação, o Planejamento Estratégico tem corno
stlvo determinar o nicho do a.mbiente externo que a empresa deve escolher para operar.

a Marketing Nacional, exercido no âmbito da Central de Produções, visa
sctar necessidades não satisfeitas do ambiente externo - telespectadores,
nciantes e exibidoras - para traduzi-los em produtos competitivos.



o Marketino Regional, constituído pelas informações relativas às necessidades
cada Emissora Exibidora; permite ajustar taticamente às necessidades regionais,
stratégia nacional.

Em síntese, o marketing da Central de Produções, de âmbito nacional,
ebe alimentação contínua dosmarketinqs das diversas emissoras exibidoras,
mitindo assim uma configuração ótima entre decisões estratégicas e táticas.

Essa dupla estrutura de marketing, coordenada por urna unidade de
nejamento estratégico, atuando com características de um observatório decorrentes
.io-culturais, dá extrema competitividac!e ao sistema em termos de detectar com grande
ecedência necessidades não satisfeitas do ambiente externo.

ENCARTE 5,1, E
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i
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• Social
• Político
., Tecnológico
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f--------- -----

• necessidades e
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Encarte 5.1.G

ECOSSISTEMA DO SBT
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Encarte 5.l.H

SISTEMA VERTICAL DE MARKETING' (SVM)
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IEncarte 5.1.!

. INTERAÇÃO COM AHBIENTE EXTERNO
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Encarte 5.l.J

SISTEMA VERTICAL DE MARKETING DO SBT

NÚCLEO·.

CENTRAL DE
PRODUÇÕES

ANUNCIANTES

PÚBLICO

(DISTR.
DIRETA}

NÚCLEO

CENTRAL DE.
PRODUÇÕE.S

PÚBLICO

NÚCLEO

(TV POR·
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NÚCLEO

CENTRAL DE
PRODUÇÕESCENTRAL DE.

PRODUÇÕES

REVENDEDORES

PÚBLICOPÚBLICO

(SHOWS)
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A ope~açao do S8T tem um carâter mais
ndustrial do que de empresa de Serviço, adotando um sistema
e custo -- custo de produção, custo industrial direto, custo
ndustrial indireto, custos fixos, custos variáveis, custos
in a n ce i r o s --, o n d e i n c 1UI· se a u til iz a ç ã o d e li a p o n t a d o r de
rodução", que acompanha as diversas operaçoes r-e la c í o na da s a
ravação de programas, cujo perfil ê mostrado a seguir:

Gráfico 5.25

AnGncio para Apontador de Produção/S8T

, ,;:~!' r0.r~~(~.ii,.,.f:.\ ~ ~!:"::pC\ !j~f' ,I;?~~,r~. u:~.~l,,:'t.lt$l ~ : '..:..:(\', ->: ~ ··1 ri ~~~~t.~ l1t'-L' ~ j r.~.~tr
.,>li;~~'l ~;:~rJ61'\'·1 ,1 t}'J';;~~~-:.~/jL.JJ l f'~1.u &~ ~~.., fJ o:i loS:iII W ~'4';';;t:i/' ~':'Y ~~ ~

4j.~'1~~ r~ ~fA rf:~~!ii~~1~ ~:'~"'l~~r~~r'~{'(~:Il'; ~'~t's) nJjL: (~ : f.:!:\ f{ t!
Jâ ,Ll \:ai \kY~ ~.!d· ·~'Yi:r"'Uf;~
. . ~ .

Necessitamos de elementos de ambos os sexos, na faixa etária
de 18 a 30 anos, para trabalharem em função que exige aten-
ção concentrada, boa' caligrafia e bom relacionamento.

QUALIFICAÇÕES: Nível ginasial completo,' experiência an-
terior não exigida, pois, serão treinados para o cargo.

Os interessados deverão comparecer munidos de todos os
documentos à Rua Dona Santa Veloso, 575 - V. Guilherme,
no horário das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, procurar.
Sra. Dilarw.
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lecidos os seguintes objetivos para este estudo:

i) analise da evolução da industria de TV comercial
no Brasil, a partir da dinâmica de crescimento
das firmas, padrões de competição e estrutura de
mercado;

ii) estudo das relações entre estratégia empresarial
e estrutura organizacional adotadas, como respo~
ta às mutaveissituações de mercado, com enfase
especial na analise da inf1u~ncia do elemento ar
tistico na especificidade dessas formas, princi-
palmente na organização da atividade de pesquisa
e desenvolvimento que gera novos programas;

iii) analise das relações entre a dinâmica de acumula
ção do setor de TV, com o processo de industria-
lização brasileira em geral, e das empresas anu~
ciantes em partic~lar, em termos das estratégias
de crescimento e padrões competitivos aí adota
dos .

A matriz teõrica deste estudo baseia-
·se no trabalho pioneiro de Chandler -- "Strategy and Struture"
_(13), segundo o qual, quando as empresas alteram suas estra-
égias de crescimento para empregar seus recursos mais lucrat~
amente, em face de mudanças no ambiente externo -- tecnologia.
enda, população --, surgem novos problemas administrati -
os, que provocam um declínio na performance econômica, levan-
o a invenção de uma nova estrutura organizacional, como meio
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le recuperar os níveis de lucratividade, que recebeu a segui~
.e formul ação:

"a estrutura organizacional segue a estrat!
gia de crescimento da firma, sendo os tipos
mais complexos de estrutura resultado da
concatenação de diversas estratêgias
cas"(14) .

b ás i
c

Posteriormente, uma série de estudos
'ealizados sobre esse tema, principalmente na Havard University,
lpesar de confirmarem o íntimo relacionamento entre estratégia
! estrutura constestaram a visão linear e mecanicista proposta
lor Chandler para essa relação, enfatizando seu carãter orgâ-
iic o (dialêtico):

"Não é importante discutir a relação de
causação entre estratégia e estrutura, pois
em alguns casos a queda de performance que
se segue ã adoção de nova estratégia exige
mudança estrutural,como em outros casos, e
necessário primeiro uma alteração estrutu-
ral - sistema de poder -, para criar-se co~
dições de implementar nova estratêgia; o im-
portante é a congruência: a firma deve ade-
quar sua estratégia e estrutura, todos os
componentes da estrutura entre si, e a estra
têgia ao ambiente"(5).
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Esses estudos também mostraram que
l queda da performance econômica ocasionado pela falta de
ldequação entre estratégia e estrutura sô se dava em situa-
;oes competitivas; nos mercados monopolizados a empresa cons~
ruia manter sua lucratividade mesmo sem esta adequação(16).

o modo ~e produção capitalista tem uma
:endência inerente ã concentração e centralização de capitais,
)nde os períodos de crise dos clclos econômicos cumprem a fu~
;ao de "queimar" o excesso de capital, através da eliminação
los produtores menos eficientes.

Tanto nas situações onde o potencial
te crescimento das firmas é inferior ã taxa de evolução da
lemanda - indústrias nascentes -, ocasionando a atração de
10VOS capitais, como no caso inverso - indústrias maduras
)casionando a expulsão dos produtos marginais através da com-
)etição de preços -, estã-se diante de situações onde indús-
trias competitivas tornam-se indústrias oligopolísticas, ca-
lendo 'a introdução de inovações tecnolôgicas a aceleração des
te processo(7).

A anãiise da reiação entre estratégia
~mpresarial e estrutura organizacional que se intenta reali -

ar, enfatizando o aspecto mercadolôgico, deve ser situada ne~
e contexto de acumulação de capital, como infere-se dessa

firmação de Clifton:

lia exigência da livre mobilidade de capital
na teoria da competição acha sua mais fide-
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digna aproximação no mundo real na estrutu-
ra corporativa e estratégia competitiva da
moderna corporação do que na firma atomísti. .

ca da teoria neo-clãssicall(18).

Dentro deste contexto teórico
levantados os seguintes pressupostos para este estudo:

- necessidade da adequação ehtre estratégia
e estrutura, como condição essencial, em
situações ~ompetitivas, para possibilitar
,as empresas realizarem seu potencial de
acumulação, e como tal, responderem ade-
quadamente às oportunidades proporcionadas
pelo seu ambiente externo.

- a queda da performance econômica como re-
sultado dessa desadequação entre estraté-
gia e estrutura, em situações competi ti-
vas.

- o papel fundamental desempenhado pela
introdução de inovações tecnológicas e
formalização (institucionalização) do
processo de trabalho, como elementos con-
dicionantes da concentração do setor.

- a grande influencia das dificuldades de
tornar-se endógeno o processo de pesquisa

foram

-:.-..=:
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e desenvolvimento que cria os programas,
em função da especificidade da atividade
artística, sobre a estabilidade da posição
de mercado das empresas de TV.

a necessidade do desenvolvimento da in-
dústria de televisão comercial, como meio
de superar as limitações ao crescimento
das empresas .anun c i antes, em termos de
ampliação dos seus mercados.

A metodologia utilizada para testar
estes pressupostos baseou-se numa anãlise histõrico-estrutu-
ral-funcionalista de estudos de caso das emissoras de TV
brasileiras, no período 1950-1982, no eixo Rio .de Janeiro/São
Paulo.

Foram estudadas as seguintes emisso-
ras:

- São Paulo - TV Tupi (Canal 3/4); TV Paulista/Glo
bo (Canal 5); TV Record (Canal 7)
TV Excelsior (Canal 9); TV Cultura
(Canal 2Y.; TV Bandeirantes (Canal 13);
TV Gaieta (Canal 11) e TVS (Canal 4).

- Rio de Janeiro - TV Tupi (Canal 6); TV Rio (Canal
13); TV Contimental (Canal 9) ;
TV Excelsior (Canal 2); TV Glo-
bo (Canal 4); TV Exce1sior (Ca-

. 'BlIO Et. . .
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nal 2); TVS (Canal 11); TV Ban-
de i ra n te s (Ca na 1 7); T V R e c o rd
(Canal 9).

Para cada uma dessas emissoras(9) ob-
teve-se, através de jornais e revistas especializadas em TV,
um mapa da programação, referente a uma semana por ano (m~
ses de junho/julho) ao longo de toda a sua história, bem co-
no, dados de audiência caracterizando a evolução dessa progr~
naçao.

Assim, numa primeira aproximação, os
napas de programaçao caracterizavam a estratégia, e as audiê~
cias sua eficácia, passando a ser completadas posteriormente
com informações relativas a outros aspectos dessas empresas -
--- comercialização, produção, técnica, finanças, estrutura o~
ganizacional ... -, a partir de fontes secundárias - entre-
vistas, livros, teses, pesquisas ... -, existentes e já clas
>ificadas em hemerotecas de bibliotecas especializadas. Umas
poucas informações faltantes, julgadas necessárias para a pr~
s e nte análise, foram obtidas através de entrevistas diretas,
de caráter rápido e informal.

Os dados do estudo foram organizados
~m 3 decadas, que caracterizam a evolução da indústria de te-
levisão comercial no país:

i) década de 50:

iniciada com a implantação da emissora pioneira
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-- TV Tupi/Difusora Canal 3 de São Paulo, em
18/09/1950 -, e caracterizada pela concentra-
ção da atividade no eixo Rio-São Paulo -- Tupi (Ca-
nal 3), Paulista (Canal 5) e Record (Canal 7)

, e Rio de Janeiro - Tupi (Canal 6), Rio (C~
nal 13) e Continental (Canal 9).

ii) década de 60:

inicia-se com a introdução de uma importante ino
vação tecnológica - o video-tape, em 21/04/1960,
data da inauguração de Brasília -, que vai pos-

f) . . , . . .~

sibilitar a dispersão geogrãfica da atividade p~
ra as principais capitais brasileiras - Sul ,Ce~
tro/Oeste e Norte/Nordeste -, através de um in-
cipi~~te processo de formação d~ redes.
através de um t n c íp t e nt e processo de formação de
redes.

iii) década de 70

caracterizada pelo processo de concentração nes-
ta industria, através da eliminação das empresas
margi na is , e formação das redes de TV -- networks
--, baseadas numa estratégia de programaçao na-
cional unica, possibilitada pela introdução, no
final da década anterior, em 1969, de outra im-
portante inovação tecnológica -- a rede nacional
de microondas da Embratel.
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As principais conclusões, sobre os
pressupostos anteriormente citados, que se desejou estudar,s~
rao apresentados inicialmente em relação a cada uma das d~ca-
das separadamente.

2 - D~cada de 50 - Conclusões Pr~lin~nares

A característica bãsica do desenvolvi
nento da industria de televisão comercial brasileira na d~ca-
da de 50, como ~ típico das industrias nascentes, foi o fato
da evolução da demanda superar amplamente o potencial de cres
cimento das firmas.

De acordo com a matriz te5rica propo~
ta por Chandler, as mudanças na situação de mercado -- popul~
çao, tecnologia, renda, ... --. condicionaram tanto as estrat~
gias de crescimento, como as estruturas organizacionais adota
das(lO) .

Durante a década de 50, o processo de
substituição de importações, iniciado em 1930, atinge o seu
auge, provocando um crescimento industrial de 11% na segunda
metade desse período, correspondendo quase que ao dobro da
evolução de 6% do PIB (Quadro 3.1). A população urbana cresce
a taxas de 5,5%, contra 3,2% da população geral, fazendo com
que em 1960 jã represente 45,1% da população do país, contra
36,2% em 1950 (Quadro 3.3). O numero de televisores em uso,e~
tre o primeiro e último ano do período, evolui ã significati-
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,a taxa media anual de 82,7% (Gráfico 3.2); o numero de emis-
.or as autorizadas ã taxa anual de 22,1% (Gráfico 3.1), enqua~
~o que a participação da TV na verba publicitária, cujas 3
~missoras paulistas já em 1956 superavam o faturamento das 13
rádios locais, vai atingir 10% em 1960, (Gráfico 3.5).

Diante desse quadro, as emissoras ado
tam uma estratégia de crescimento denominada por Chandler de
~xpansão de volume; ao final da década passa a se acentuar a
10va estratégia de dispersão geográfica(ll).

o neg5cio da televisão devido as suas
:aracterísticas nascentes -- mercado limitado e baixa taxa de
lucros -- não tinha a capacidade de atrair os grandes
t a i s •

Como a pesquisa empírica anterior de-
monstrou, as primeiras empresas que entraram neste mercado "

atraves de diversificações concentricas de atividades de comu
Inicação rádio e jornais principalmente -- não dispunham de
recursos suficientes para reali.zar os investimentos que a evo-
lução do mercado exigia. Veja-se o numero reduzido de câmeras,

eu caráter obsoleto ~ anterior a 2a. Guerra, como Clark re-
eria-se a unica câmera da TV-Rio, Canal 13 -- e o estado pr~
ário dos estúdios -- no caso da TV Paulista, localizados em
ndares distintos de um predio residencial(12).

Assim, as emissoras vao buscar no ra-
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dio a infra-estrutura artística necessária a sua operaçao,que
vai concentrar-se em programas ao vivo, com padrões de produ-
ções bastante simples -- musicais, entrevistas, humorístico
esportes, teatro, shows,

Na linha de raciocínio de Chandler de
~ue na fase inicial de crescimento as empresas concentravam-
-se numa únicl atividade, num único mercado e num único prod~
to, pode-se dizer que as emissoras de TV eram essencialmente
~xibidoras (transmissoras) de programas "in natura", cuja prE.
1ução exerciam pequena influência.

Durante esse período, as atividades
Iasem iss o ra s tem um ca rá te r e s se.n c i a 1me nte 1ab o r a t o r ia 1 ,q u a~
lo são feitas inúmeras experiências em termos do uso do novo
reículo -- Tupi/SP, na área de teleteatros, TV Rio (Canal 13)
la area dos shows humorísticos e musicais.

Nesse sentido, essas emissoras, como
~ambém é típico das indústrias nascentes, cumprem um papel de
'boi de piranha", pois é a partir do resultado dessas custosas
!xperiências, que o grande capital vai basear-se, na década se
luinte, para concentrar o setor.

A relação da atividade de televisão
om o ambiente externo, como o estudo empírico mostrou, :unao
oi de simples adaptação a um mercado em crescimento, mas ao
ontrário, essa própria atividade recriava ampliadamente o
eu mercado.



. 406 .

Pesquisas realizadas em 1954 mostra-
vam que, ã despeito do numero reduzido de aparelhos, o hábito
de assisti-los era pequeno --- média de 69,9% de desligados no
Rio (Quadro 3.9) e 55,7% em São Paulo (Quadro 3.8).

Por outro lado, a função cumprida pe-
la propaganda no marketing dos produtos de consumo aparecia
:laramente como um ponto de estrangulamento na expansão do
nercado desses produtos, num período em que o processo de
iubstituição de importações acelera-se.

Na medida em que, as emissoras de TV
1ao se encontravam em condições de realizar os investimentos

..~....
1ecessãrios, os próprios anunciantes, através principalmente
das agêncis de propaganda multinacionais, encarregavam-se de
produzir os programas, definir os sçripts, determinar e1en-
cos ... , e até como ocorreu com o programa Noi te de Gala (TV
Rio-Canal 13), financiar a segunda câmera da emissora, que
até então sã possuia uma (1958)(13).

Evidentemente, que nesse contexto, a
prõpri<l preços das emissoras, como elemento pro-

porcionador do seu crescimento futuro, via-se prejudicada: de~
e a implantação da nossa emissora pioneira (TV Tupi/Difusora/
Canal 3/SP), viabilizada com recursos antecipados dos anun
iantes -- Ant:rtica, Prata Wo1ff, Lã Santista e Sul America
e Se:9 uros -, se gui n do -seu mas u ce ssão de pe rm u tas e b o n if i-
ações do espaço comercial, as emissoras nunca puderam adotar
ma politica de preços, dirigida ã "nata" do mercado,como ho-

'e € típico de produtos novos(14).
./
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Dentro das limitações impostas às es-
trategias de crescimento das emissoras, o problema da estrutu
ra organizacional -- conjunto de linhas de autoridade e comu-

o.
nicação (fluxo de informações e dados) atraves d~ qual a em-
presa e administrada -- adquire uma importância fundamental.

Se e verdade que as emissoras de TV
)rasileiras padeciam de falta crônica de recursos, consequên-
:ia das suas próprias situações de medios capitais, e tambem
ierdade que, devido a problemas organizacionais, essas empr~
ias nao realizavam todo o seu potencial de crescimento por
laoexplorarem tóda a economia de escala potencial existente
las suas configurações.

' -Ó; ;J

Veja-se a situação dos Diãrios Associa
jos(15), um conglomerado que viria a reunir 28 jornais, 26
~missoras de rãdio)a principal revista brasileira, alem de 15

. .

!missoras de TV próprias (fora as afiliadas), que dominava a
irea de comunicações do pais na decada de 50, naD conseguir
ldotar uma estrutura que racionalizasse o uso dos recursos
!xistentes, permitindo maximizar o seu potencial de acumula-
;a o.

Brigas internas, disputas políticas,
nteresses regionais vão impossibilitar a atuação dos Diãrios
ssociados, como um capital unificado, em condições de trans-
ormar suas potencialidades intrínsecas, enquanto acumulação
acionalizada de recursos, em estratégias de crescimento.

.~



· 408

Na verdade, toda essa infra-estrwtura
dos Associados parecia estar tendo um peso mais negativo do
que positivo, jã que ao retirar-lhe a flexibilidade dos pequ~
nos capitais, sem dotá-lo da agressividade nos investimentos
das grandes empresas, permitia que ao final da d~cada sua li-
derança de audiência passasse a ser ameaçada, respectivamente
pela TV-Record (SP) e TV Rio (RJ)(16).

At~ essas empresas menores - TV Record,
rv Rio e TV Paulista --, mesmo sem possuirem o enorme poten-
cial intrínseco de economia de escala dos Associados, por pro-
)lemasestruturais semelhantes, mas em escala naturalmente me
1or, não realizavam o seus. t o caso da TV-Record e TV-Rio
cujos proprietários pertencentes ã mesma famflia, nunca se en
tenderam(17) .

Nesse contexto, a relação entre estr~
t~gia e estrutura tem um caráter muito mais dial~tico, do que
a visão mecanicista e linear proposta por Chandler de que lia
~strutura segue a estrat~giall.

A nao adoção pelos Diários Associados
de uma estrutura organizacional compatível com a estrat~gia de
crescimento, já alcançada por ocasião do seu ingresso na indús
tria de televisão -- amplo conglomerado diversificado concen-
tricamente, mas atuando com baixo grau de integração --, é um
impedimento para o grupo acumular os recursos necessários as
próprias estrat~g;as de crescimento futuro.
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Assim, nao adequar a p o s t e ri o r i a es-
trutura organizacional às necessidades administrativas colo-
cadas por uma estratégia de crescimento estabelecida a priori,
provoca baixa performance -- incapacidade de realizar o pote~
eial intrínseco de acumulação --, que por sua vez sera um con
jicionante à adoção de novas estratégias de crescimento.

N o c aso d a Tu p i" Po r e xe m p 1o, e r a o
caso de simplesmente adequar-se a estrutura a uma estratégia de
crescimento adotada a priori, em resposta a mudanças no merc~
ío -- população, renda, tecnologia, ... ?·Ou, ao contrãrio,
Fazia-se necessário mudar a estrutura à priori, como condições
~sine quae nonll

, que viabiliz~sse a adoção da estratégia ade-
~ua da? --- .0-' '.~ ~-_.

Esses resultados parecem confirmar os
Jressupostos de Galbraith/Nathanson, anteriormente discutid~~

"Neste contexto existem situações em que a
estrutura segue a estratégia, como ocorre o
inverso, isto ê, situações onde a estratégia
segue a estrutura. Em síntese, não é impor-
tante discutir a relação de causação entre
estratégia e estruttira, pois em alguns ca-
sos a queda de performance que ~e segue a
adoção de nova estratégia exige mudança es-
trutural, como em outros, é necessário pri-
meiro uma alteração estrutural -- sistema
de poder para criar-se condições de im-
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plementar nova estrategia. Tendo em vista
a existência de multiplas soluções para ca
da situação, o importante é a congruência;
a firma deve adequar sua estratégia e. es-
trutura, todos os componentes da estrutura
entre si, e a estratégia ao ambienteu(18).

Em síntese, a nao adequação entre es-
trategia e estrutura, adotadas pelas emissoras de TV brasilei
ras na década de 50, serã a responsãvel, tanto pelo seu baixo
)otencial de acumulação, como pela sua incapacidade de adotar
~stratégias consoantes com as necessidades do seu ambiente de
nercado, possibilitando ·que, na década seguinte, novos capi-
tais ingressantes, venham a dominar esse mercado.

Entre os últimos aspectos a serem con
siderados estão a questão da concentração do mercado, dos re-
flexos da especificidade da atividade artística.

o problema da concentração de mercado,
no modo capitalista de produção, não i consequência apenas de
questões relativas a estrutura organizacional, mas sobretudo
da introdução de inovações tecno15gicas, que permitam sup~rar
as barreiras impostas ã acumulação, pelos altos custos de pr~
dução.

Nesse sentido, a inovação tecno15gica
ao tem o carãter neutro, como destaca Ricardo TOlipan(19) ,em
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9-"Tecnologia eModo de Produção Ca p t t a l t s t a !", mas é desenvo1vi-
ia a partir desse condicionante básico: possibilitar a acumu-
lação, em função das necessidades históricas do capitalismo.

A introdução do video-tape, em 1960,
~ do Sistema Nacional de Micro-ondas. em 1969, serão as duas
inovações tecnológicas fundamentais, que provocando enormes
~conomias de escala, irão transformar o setor de televisão,de
indGst~ia competitiva diferenciada da década de 50, no ali
~opólio diferenciado da década de 70.

Assim, a falta de adequação entre es-
tratégia e estrutura, típica das emissoras de TV na década de
50, não será a única responsável pelo baixo potencial de acu-
nulação, mas contribuirá significativamente, pela incapacida-
de dessas emissoras pioneiras adotarem as inovações tecnolõgl
cas que irão caracterizar ã década seguinte, como meio de
alcançarem uma posição dominante de mercado.

A acumulação capitalista, ao longo da
história, será função da crescente subordinação do trabalho
ao capitai, iniciaimente através dO'fornecimento de matérias-
-primas e meios de produção -- período das manufaturas e
posteriormente, com a revolução industrial, do próprio proce~

o de trabalho -- ritmo e características.

Análises recentes tem interpretado os
studos pioneiros de tempos e movimento de Taylor, como funda
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nental para a subordinação "r e a l " do trabalho ao capital, e
lão apenas em termos formais: at€ então, grande parte do pro~

~ -:esso de trabalho, era exogeno as empresas, por depender das
lualificações específicas dos trabalhadores (mestres e arte-
;ões)(20) .

Atrav€s da evolução da engenharia de
)roduto e processo, baseada em amplos investimentos em Pesquj .
•a e Desenvolvimento, tornou-se possível separar os trabalhos
ianu a l e intelectual, permitindo que a acumulação de capital
ldquirisse um caráter mais permanente -- menos instável
lar depender menos de pessoas (trabalhadores) específicos.

No caso das atividades artísticas em
re ra l , e das empresas de TV em particular, esse problema e
)articularmente importante.

Pelo seu prôprio caráter, as ativida-
les artísticas, pelo menos num primeiro momento, prestam-se
luito menos à padronização, em termos de adquirirem um cara-
;er endôgeno às necessidades das empresas, gerando uma grande
nstabilidade no desenvolvimentn dessas, exatamente pela sua

lependência de IIgenios" isolados.

Nesse sentido, as emissoras de TV bra
.ileiras na dêcada de 50, não conseguem obter qualquer forma-
lização do processo de pesquisa e desenvolvimento que cria os
)rogramas, tomando-os praticamente "in natura." , dos demais se
;o re s d a in d us t ri a cu 1 tu r a 1 -- rá d ios, j o rn a is, te a t r os ...
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A formalização desse processo, junta-
~ente com as inovações tecnológicas, sera fundamental para a
:oncentração do setor na década seguinte, quando os novos ca-
)i ta is in g re s s a n te s vã o u til iz a r -5 e das e x pe r iê n c i as 11 1a b o r a -
:oriais" realizadas pelas emissoras pioneiras da década de 50,
Iara praticamente exclui-las do mercado.

As consequências dessa situação serao
te nua das pe 1o 11 ac o r do d e c a v a 1 h e i ros 11 e x i s te n t e s e n t re as

.m i s so r a s , na época, de não competirem por salário - a r t i s t a s ,
liretores, produtores ... -, mas que adqui ri rá toda sua im-
rortincia, na década de 60, quando a Excelsior, ao romper com
sse acordo, irá contratar num ~nico dia, cerca de 50 artlstas
a TV-Rio, Canal 13, então lfder de aUdiencia(21).

Essa análise parece confirmar os pre~
upostos básicos desse estudo:

- a adequação entre estrategia e estrutura,
como condição essencial, para possibilitar

'as empresas realizarem seu potencial de
acumul ação, e como t a l , responderem ada-
quadamente às oportunidades proporcionadas
pelo seu ambiente externo.

- o papel fundamental desempenhado pela in-
trodução de inovações tecnológicas e for-
malização do processo de trabalho (probl~
ma de estrutura), como elemento condicio-
nante da concentração do setor.
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a instabilidade na posição das empresas de
TV, consequência das dificuldades em tor-
nar endógeno o processo de pesquisa e de-
senvolvimento que cria os programas.

- o envolvimento direto de anunciantes e
suas agências na produção de programas de
TV, como meio de suprir a fragilidade fi-
nanceira das emissoras, garantindo assim a
superação das limitações que o estreitamen
to dos mercados, colocava aos seus pro-
prios crescimentos.

- Década de 60 - Conclusões Preliminares

Na década de 60, a industria de tele-
'isão comercial brasileira, vai assistir a introdução de im-
lortantes inovações tecnológicas -- video-tape (1950) e rede
lacional de micro-ondas (1968) --, bem como o ingresso de no-
ros capitais, cuja consequência será o início de profundas al
;erações na estrutura da indústria e concentração de capitais.
lue atingirão seu auge na década seguinte.

Durante esse período, a economia bra-
;ileira conhecerá, com a crise de 1962-1967, o seu primeiro
:lclo de conjuntura endógeno -- interpretado erroneamente pe-
los economistas ~a Cepal, como uma crise estrutural de estagn~
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;ao de longo prazo --, consequência do aprofundamento do pro-
:esso de substituição de importações na década anterio~ cu-
ja recuperação a partir de 1968, resultará no chamado milagre
>rasi1eiro(22) .

o papel dos ciclos de conjuntura no
:apita1ismo e o de, nos momentos de recessão e crise, permitir
I "qu e ima " do excesso de capital, através da falência ou cen-
:ra1ização (aquisição por terceiros) das firmas que operam a
:ustos maiores,possibi1itando a concentração de capital pelas
!mpresas mais eficientes e o seu grande crescimento, na fase
le·recuperação e auge seguinte(23).

Na decada de 60, a industrialização
:ontinuou acelerada, crescendo 9,7% contra 5,9% do PIS (Qua-
Iro 4.17); a popu1açãoi embora evoluindo a taxas de 5,0%-, con
.ra 2,8% da população total, atingiu a participação de 45,1%
!m relação a esta {Quadro 4.3); o numero de aparelhos de TV
.m uso, cresceu a taxa media de 20,7% ao ano (Quadro 4.7); o
lumero de emissoras autorizadas a funcionar, 18 em 1960, atin
liu 61 em 1970, representando um crescimento anual medio de
11,70% (Gráfico 4.4); o mercado-publicitário, evoluindo ao nI
re l dQ PIB (5,9% ao ano -- Quadro 4.5), apre-senta um aumento
;ignificativo das verbas destinadas i TV, pelas agências de
>ropaganda: 24,7%, em 1962, para 43,1% em 1969 (crescimento
mua l mê d í o de 8,3% -- Quadro 4.6).

"Neste contexto, em resposta as mudanças
)corridas no ambiente de mercado -- tecnologia, população, ren
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la ... -, de acordo com o referencial teórico p r op o s t o por
:handler, as emissoras de TV vão adotar novas estratégias de
re s c ime n t o - i n i c ia 1me n te, a dispersã o;) g e o g r ã f i c a; p o s t e r i o.!:.

lente, a integração vertical.

o crescimento do mercado, bem como as
~conomias de escala proporcionadas pela introdução do video-
tape, possibilitando diluir os custos de produção dos pro-
ramas em diferentes regiões geogrãficas, vão atrair novos ca
itais.

Já no final dos anos 50, a Tupi adota
estrat~gia de dispersão geográfica, com o objetivo de im-

lantar emissoras de TV nas principais regiões do país: rSu l

Aorto Alegre e Curitiba), Centro (Belo Horizonte, Brasília,
itória e GOiânia) e Norte/Nordeste (Salvador, Recife, São
uiz, Fortaleza, Campina Grande e Belém)(24).

Como era característico do conglomer~
o dos Diários Associados, essas emissoras vão atuar com bai-
o grau de integração, mesmo após a introdução do video-tape,
.end o falhado por problemas políticos - interesses regionais
-, as tentativas de introduzir-se, em 1965, uma Central de

d - -. d (25)Iro uçoes unlca para a re e •

São significativos os casos da novela
10 Direito de Nascer", produzido pela Tupi de São Paulo, e
'xibido, com excepcional audi~ncia, por uma concorrente (TV-
.R; o / C a n a 1 13) c o n t r a a Tu p i c a r io c a; ou d o hum o r í s t ; c o 11 F am í
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lia Trapo", realização da Record paulista, exibido no Rio pe-
la TV-Tupi, contra a TV-Rio, cujos proprietarios eram familia
res dos da Record(26).

Ambas essas situações deixam claro a
inadequação das estruturas organizacionais adotadas, em face
ja estratégia de dispersão geografica, impedindo essas empre-
;as de acumularem o seu potencial intrínseco, em termos de ra
:ionalização do uso dos recursos produtivos, cuja consequência
naior sera a incapacidade de adotarem as estratégias de cres-
:imento adequadas às oportunidades proporcionadas pela evolu-
;ão do ambiente de mercado, em benefício de concorrentes mais
~ficientes.

No início dos anos 60, surge a TV-Ex-
:elsior -- são Paulo, Rio e posteriormente Belo Horizonte e
)orto Alegre -, consequência da diversificação não relaciona
ia à indústria de comunicação Gr~po Simonsen, com interes-
ies na exportação de café (Porto de Paranagua)e avi~ção comer
:ial (Panair do Brasil) -'-, mostrando que o tamanho domerca-
10 de TV, e as perspectivas de grandes crescimentos futuros,
)assava a ser atraente a novos capitais.

A grande inovação introduzida pela E~
:elsior foi uma agressiva estratégia de programação, rompendo

-Jm acordo de cavalheiros existente entre as emissoras de nao
I ..~ompetlr por salario de artistas, partindo para grandes contr~
ações cerca de 50 num só dia, do elenco de shows/homorís-
icos da TV-Rio, Canal 13 -, oferecendo remunerações determi-

d 1 b -. (27)a as sem qua quer ase economlca.
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Coube ã Exce1sior também a introdução
da novela diária, aproveitando o grande potencial oferecido
pelo video-tape, em termos da gravação prévia dos capítulos,
cuja maior importância e o fato de traduzir uma estratégia de
programação de caráter horizontal -- mesmos programas diaria-
mente nos mesmos ho r â r io s -, no lugar da programação verti-
cal - programas distintos ã cada dia/horário - então adota-
da, possibilitando criar o hábito de assistir a TV(28). O
total de pessoas que assistiram TV no dia anterior evolui de
51%, em 1960, para 64% em 1969, em São Paulo (Quadro 4.8) e
de 34% para 66%, no mesmo período, no Rio de Janeiro (Quadro
4.9) •

Essa estratégia vai possibilitar a _'---;.~
.-,

Exce1sior grande c re s'cime n t o a partir de 1962, em São Paulo,
assumindo a liderança no ano seguinte, até então com a Record,
que havia superado a Tupi no final da década anterior (Gráfi-
co,4.6); no Rio de Janeiro, seu ingresso só se dã em 1965, le
vando-a a ~m segundo lugar no ano seguinte (Quadro 4.7).

A partir de 1964, os proprietários da
Excelsior,passam a ter problemas políticos com o novo regime
n i l i t a r , levando a "c as s a çã o " de outras atividades do grupo-

exportação de cafe e aviação comercial (Panair) impedi~
o-os de continuar injetando recursos nas emissoras de TV,

1 - ( 29 )rovocando seu fechamento no fina da decada .

A Excelsior é outro exemplo da inade-
uaçao entre estratégia de crescimento e estrutura organizaci~

----,
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al, em termos de possibilitar capitalizar' o potencial intrí~
eco de acumulação, que dê condições a um financiamento endõ-
leno das estratégias futuras, exigidas pelas mudanças do am-
dente externo.

Toda a estratégia de crescimento da
:xcelsior foi liderada pela área artística, que concebia a
.mp re s a nao como um locus de acumulação de capital, mas como
Ima unidade técnica de produção de programas, onde o processo
le alocação de recursos era feito de maneira voluntarista,sem
lase econ6mica, em função das decisões do setor artístico em
i.

Alterou-se a fbrma-de atuação da dire
;ao artística, nas empresas pioneiras -- Tupi, Paulista,
lecprd e Rio - limitadas por orçamentos pré-definidos; na Ex-
:elsior, com orçamento "l t v re :", devido a abundância de capi-
:ais canalizados pelas demais empresas do grupo Simonsen
_ especialmente a alta rentabilidade proporcionada pela expo~
:açao de café. Em ambos os casos, no entanto, permanecia o pr~
)lema estrutural cr8nico das emissoras de TV em particular, e
ias empresas de comunicação em geral: a dificuldade de tornar
~ndõgeno o processo de pesquisa e desenvolvimento que cria os
Irogramas, realizado por "q en i c s " isolados, cuja atuação, de

aráter instável, não sujeitava-se ãsnecessidades da dinâmi-
a da acumulação.

A atuação das emissoras de TV brasilei
as na década de 60 apresenta elucidativas situações sobre a
elação entre estratégia e estrutura.
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Antes da Globo, diferentes emissoras,
adotando particulares estrat€gias de programação, conseguiram
obter, em determinados momentos, liderança absoluta de audiên
c ia , como fo i o c a so c it a do d a E xc e 1s io r - N o ve 1a s e S h ow s -
-, do sucesso estrondoso da novela "O Direito de Nascer"
- TV Tupi/São Paulo e TV-Rio/Rio de Janeiro -, e da -epoca
dos festivais e programas musicais da Record
Guarda, Fino da Bossa ... (Grãficos 4.6 e 4.7).

MPB, Jovem

A falta de uma estrutura organizacio-
nal adequada impediu que esses sucessos momentaneos, cuja or~
gem era exõgena (acidental) a essas emissoras, gerassem efet~
va acumulação de capital ~ que atrav€s da viabilização das no-
vas estrat€gias que a evolução do mercado exigia, consolidas-
se a posição dessas emissoras(30).

A própria fase recessiva do ciclo de
1962-1967, dentro da sua função de concentrar capitais, ex-
cluindo os produtores menos eficientes, serã responsável, na
década de~60, pela deterioração da situação financeira de di-
versas emissoras - Excelsior, fechada no final da década;Pau
lista, adquirida pela Globo em 1967; Record, adquirida parciaJ.

ente pelo Grupo Silvio Santos, em 1976; TV Continental (RJ),
V Rio e Tupi, com concessões cassadas respectivamente no in;
io, meio e final da d€cada seguinte.

t dentro desse contexto que surge a
V Globo em meados dos anos 60, como resultado de um Joint-
Venture dos proprietários do jornal "0 Globo", com o grupo
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americano "Time-Life", dissimulado num contrato de "Assistên-
cia Técnica", de modo a contornar a legislação que impedia o
ingresso direto de capitais internacionais nas empresas de ra
diodifusão do país(3l).

Mais importante do que- os investimen-
tos realizados pelo Time-Life -- cerca de US$ 5 milhões -- p~
ra equipar e instalar a emissora, em termos de posição dominan
te que essa empresa viria a ocupar no futuro, estava a própria
filosofia administrativa "b u s i n e s s orientation" --, carac-
ter;stica da atuação dos capitais nos países centrais.

Nesse sentido, durante todo o proces-
so de instalação da Globo, as atividades operacionais em si

produção e comercialização -- serão subordinadas ã ótica
maior da acumulação, entendidas aquelas atividades como meio,
e nao fim em si mesmo.

Ou seja, a Globo era concebida como
um locus de acumulação de capit~l, isto é, um centro de 1u-

C/vO~ro~ e não como uma unidade técnica de produção de programas,
cuja tanto na autonomia dada por Roberto
Marinho, proprietãrio do Jornal, ã sua operação,enfatizado d2.
versas vezes por Walter Clark, como pelo Know-how em "business
administration" trazido pelo enviado do Time-Life Joe

allach, que ocuparia por mais de 10 anos o cargo de Superin-
endente Administrativo/Financeiro da empresa(32).

A estratégia de crescimento adotada p~
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la Globo baseou-se no que Chandler chamou de integração verti
cal: ao mesmo tempo que, através de programas populares de
baixo custo -- Chacrinha, Dercy, Casamento no TV, Telecatch
(Box) --, mas de forte apelo, alcançava a liderança. de audiê!!.
cia -- 1966, no Rio (Grãfico 4.7) e 1969, em São Paulo, onde
ingressara em 1967 adquirindo a TV Paulista (Grãfico 4.6)
a Globo partiu para integrar novas atividades: produção e ven
das.

Trata~se de situação similar à anãli-
se realizada por Chandler do advento das grandes empresas am~
ricanas, no final do século passado, quando as inovações tecn~
Iqgicas nos transportes (ferrovias) e comunicações (telégra -
f o), possibilitou às .firmas, até então atuando com um único
produto e única função (produção, ou venda a varejo, ou ataca
do ... ), em algumas regiões geogrãficas, adotar uma estraté-
gia de atuação nacional, incorporando a~ atividades de proce~
sam e nt o p r od u t ivo dos in s um o s de que ne ce s s it a v a, b.em c omo de
uma força de vendas prõpria, que em muitos casos ia até o nT-
vel de varejo. O caso da ·Swift estã entre os mais elucidati-
vos, quando organiza um sistema de matadouros junto ~s fontes
produtoras de gado, seu transporte em vagãos refrigerados pa-

a uma ampla rede de distribuição própria implantada nas pri~
ipais cidades americanas(33).

Como foi analisado anteriormente, os
randes investimentos relacionados à produção dos programas
ais so~isticados, eram realizados diretamente pelos anuncian
es e suas agências

j
especialmente as multinacionais, devido a

ragilidade financeira das emissoras.

...•
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Nesse sentido, as emissoras de TV li-
ni t a vam-s e basicamente a exibi r programas, já que tanto a comer-
:ialização como a definição do que seria produzido era feito
i priori, pelos próprios anunciantes.

Era uma época em que os especialistas
~m novelas, estavam nas fábricas de sabonetes e dentifricios
(Colgate, Kolynos ... )os entendidos em Shows, nos varejos de
~letrodomésticos (Rei da Voz); e Jornalismo, nas empresês de
petróleo/pneus (Esso, Pirelli, Shell ... ).

A Globo percebeu que enquanto nao in-
corporasse sob o seu domínio ampliado essas variáveiscríti-
cas, conforme a análise anteriormente citada (item 3.2)
Sociõlogo James D. Thompson(34), não conseguiria superar

do
a

instabilidade típica da posição das emissoras de TV da época,
r-:em decorrencia de mudanças ambientais -- tecnologia, popula-

ção, competição ...

Daí, a estratégia de integração verti
cal ter se realizado através da contratação de especialistas em
produção, até então atuando em anunciantes -- caso da ..,,,,,n.l;c

II V V '- • , ...,

ta Glória Magadã, funcionária da Colgate/Palmolive em 1967(35)
t levando ã criação da Central Globo de Produção, em 1969 ;

bem como, pela estruturação de uma área de vendas -- poster;o~
mente Central Globo de Comercialização --, que começa a avan-
çar em direção às agências e anunciantes, impondo uma concep-
çao dos espaços comerciais -- até então comprado ã granel (p~
cotes e patrocínios t o t ai s ) -, como produtos de característj.
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cas distintas, em função do publico telespectador -- deixava-
-se de vender o programa em si, enfatizando-se que o produto
comercializado era a possibilidade de contato com determinado
público.

A adoção dessa estrat€gia de integra-
çao vertical realizada pela Globo fez-se concomitante 'a ado-
çao de uma estrutura organizacional do tipo funcional, basea-
da no. tripé -- Superintendência Administrativa; Sup e r i n t e ndê n
cia Produção e Programação; e Superintendência de Comerciali-
zação --, reportando-se a um Diretor Geral (Grãfico 4.10).

. ..

Nesse sentido deve ser interpretada
a afirmação de Walter Clark de que considera-se, acima de tu- - ---A4of'vv-.

do, como um "criador de estruturas", antes mesmo que um "gê-
n io c ria t i vo d a te 1e v isão", em te rmos de e s t ra te 9 is t a de p ro -

- . 1. - (36)gramaçao e comerCla lzaçao .

E, na linha de Nathanso~/Galbraith(37),
contestando a visão linear e mecanicista de Chandler, sobre a
relação entre estrutura e estrat€gia, fica difícil dize r
quem veio· primeiro, devido a relação dialética entre esses ele
mentos.

Uma coisa parece certa, no caso da Glo
bo: a adequação da estrutura a estratégia, pelo menoS nesse
primeiro momento, não seguiu a sequência estabelecida 'I por
Chandler: criação da nova estratégia, energência de novos pr~

lemas administrativos, declínio na performance econômica, in
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venção de uma nova estrutura adequada e subsequente recupera-
ção .nos nfveis de lucratividade(38).

Na verdade, parece mesmo ter havido
uma situação inversa, onde a adoção de uma estrutura adequada
fez-se a priori, como condição bãsica para viabilizar a impl!
mentação, a posteriori, da estratégia que o ambiente de merca
do requeria.

Mesmo apos a implantação da rede de
micro-ondas da Embratel, em meados de 1968, tornando viável o
surgimento das redes de TV - networks - baseada em programação
nacional unica, a Globo continuou atuando com estruturas pro-
dutivas distintas para as cidades de São Pa u l o x Rio de Janei-
ro, em função das resistências internas à adoção de uma cen-
t r a 1 de. p ro d u ç ã o ún i c a, b as e a das n O a rg um e nt o que os 11 g o s tos 11

dos telespectadores daqueles mercados eram distintos.

Somente apos a superaçao dessas resis
tências internas - problema de estrutura organizacional
acelerada pelo incêndio das instalações paulistas em julho de
1969, será constitu{da a Central Globo de Produção e criada a

_ -. (39 )televisao em rede nacional ,-baseado em programaçao unlca .

Quando a Globo é obrigada a desfazer-
se .do acordo com o Time-Life, devido às pressoes governamen-
ais, ela perde o carãcter de Joint-Venture, assumindo a for-
a do que Eduardo Augusto Guimarães(40) chama uma quase-firma
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do conglomerado liderado por Roberto Marinho, com uma perda re
lativa de autonomia.

As Organizações Globo, no entanto,não
adotam uma estrutura multidivisional -- controle e decisões
estrategicas centralizadas e padronizadas para todas as empr~
sas do grupo, com as operações descentralizadas --, fazendo
com que a atuação da TV Globo não sofresse maiores alterações,
após a saída do Time-Life.

O fato de um grupo de empresas, resul
tantes de diversificações relacionadas, como e o caso das
Organizações Globo, não adotar uma estrutura integrada do ti-
po multi-divisional, mas sim atuarem como empresas isoladas
de um mesmo conglomerado, significa que elas não e s t âe r-e a l í za n
do todo o potencial intrínseco de acumulação existente na sua
configuração (Figura 2.4).

Aqui, entra o problema do nível de com
petição existente nos diversos mercados, como mediador da
relação entre estratégia e estrutura, conforme mostrado pelos
chamados estudos de Havard: somente em situações competitivas,

não-adequação entre estrat€gia e estrutura, provoca
erforman ce (41 ) .

baixa

No final dos anos 60, a baixa compet~
ao existente no mercado de TV é atestada pelo fato de que
odos os concorrentes da Globo, ã época com crônicos problemas
inanceiros, provocados pela falta de adequação da estrutura
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organizacional, irão encerrar atividades ou serem adquiridos
por terceiros na década seguinte.

Nesse sentido, essa falta de adequa -
çao da estrutura organizacional do Grupo Globo como um todo,
nao terã maiores consequências, ao contrário da situação no
final dos anos 70, onde o aumento da competição, provocará
baixa performance, devido a essa falta de adequação.

Um último aspecto a ser considerado é
a especificidade do elemento artístico. em termos da institu-
cionalização das atividades de pesquisa e desenvolvimento que
cria os programas, realizado pela Globo através da organiza-
ção da "Central Globo de Produções".

A despeito de ter representado um ine
gável passo à frente, em relação ao momento histórico em que
se realiza, final dos anos 60, a organização das atividades
artísticas na Globo, guarda uma certa autonomia em relaçã~ às
necessidades da acumulação do capital, consequência do fato
de ser conduzida por pessoas com formação artística
"production oriented" e não "business oriented".

Mais uma vez, a baixa competitividade
este mercado, existente na época, não deixará essa falta de
dequação estrutural refletir na performance econ5mica. ao
ontrário do que irá suceder no final dos anos 70, onde a

aior competição provocará baixíssimas taxas de rentabilidade,
os resultados desta empresa (G10bo)(42).

-.
I
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A anãlise dessa década parece confir-
mar mais uma vez, os pressupostos deste estudo:

- a disfuncionalidade de estratégias de cr~
cimento, que permitam lideranças provisõ-
rias, mas por não serem seguidas de ado-
ção de estruturas adequadas, impedem a
consolidação da posição da empresa.

- inversamente, o papel d~sempenhido pela
adoção de uma estrutura organizacional CO!

reta à priori, como meio de racionalizar
o uso dos recursos disponíveis -- realiza
çao do potencial intrínseco de acumulação

e possibilitar a adoção de estratégias
adequadas às necessidades do ambiente de
mercado.

- no caso de empresas líderes, em mercados
pouco competitivos, a inexistência de re-
flexos na performance econômica, provoca-
das por falta de adequação entre estraté-
gia e estrutura.

- o papel fundamental desempenhado pela in-
trodução de inovações tecnolõgicas, como
elemento condicionante da concentração do
setor.

- a importância, bem como as dificuldades
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inerentes ao seu cariterartfstico, da ins
titucionalização do processo de pesquisa e
desenvolvimento que cria os programas, co-
mo meio de possibilitar estabilizar a posl
ção das emissoras de TV.

- a importância do papel desempenhado pelas
emissoras de TV, em relação ã ampliação dos
mercados dos produtos de consumo, cuj~ es
treitamento era uma barreira imposta ao
crescimento dessas empresas, como atesta a
participação crescente das verbas de prop~
ganda dirigidas a esse vefculo, em detri-
mento de outras medias.

4 - Decada de 70 - Conclusões Preliminares

A economia brasileira na década de 70
vai caracterizar-se, nos primeiros anos, pelo auge do ciclo
iniciado em 1968, que passou a ser conhecido como milagre br~

ileiro, e a partir de 1974, com uma nova crise(43), de cari-
er endõgeno, mas acelerada por fatores exõgenos --- choques do
etrõleo e no final da dê cada da taxa de juros(44). Essa cri-
e, inicialmente com o cariter de simples desaquecimento da
conomia --- recessão ---, a partir dos anos 80 adquire a forma
e uma violenta depressão, com queda inclusive nos valores ab
olutos do PIB(45).
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Na fase ascendente de 1967-73, o PIS
cresceu a taxas médias anuais de 11 ,3%, o setor de bens durá
veis de consumo evoluiu a 9,4%, o de bens não duráveis a 23,6%,
o de bens de capital 18,1% e o de bens intermediários a 13,5%,
totalizando 12,7% de crescimento industrial médio~ no período.
1974-81, esses crescimentos caem respectivamente para
4,4%,9,3%, 7,4%, 8,3% e 7,6% (Quadro 5.1).

5 ,4% ,

A inflação média de 22,7% na primeira
metade da década, salta p~~. 60,5% nos anos da segunda metade,
atingindo a taxa de 95,1% em 1982 (Quadro 5.2). Após um perí~
do de grande concentração de renda, provocado pelo modelo de
desenvolvimento capital-intensivo, assiste-se uma melhora no
perfil de distribuição de Capital, com o aumento das reivindi
caçoes trabalhistas - "abertura política" -, que se seguiu
'a crise econômica de 74: a participação na renda dos 1% mais,
ricos cai de 19,1% (1972) para 16,9% (1980) (Quadro 5.4.).

o processo de urbanização continuou
evoluindo, com a população urbana crescendo a taxas de 3,9%
contra 2,5% da população total, fazendo com que a participa-
ção daquela nesta, que pela primeira vez havia superado a po-

ulação rural em 1970, evolua de 55,9% neste ano, para 64,2%,
m 1980 (Quadro 5.5).

o numero de aparelhos de TV em uso, in
1uindo as televisões â cores introduzidas em 1972, cresceu a
axas anuais médias de 17,2% na primeira metade da década,cai~
o para 4,5% na segunda metade (Quadro 5.95).0 índice de domicílio com Tv,no
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final da década, era de 83,6% nas capitais e de 42,4% no inte
rior, totalizando 56,5% em todo o pais (Quadro 5.12). O nGme-
ro de emi~soras autorizadas a funcionar cresce a taxas anuais
médias de 9,0% na primeira metade da década, contra 3,1% na
segunda metade (Gráfico 5.10). O numero de horas assistidas
de TV, entre 1976 e 1981, evolui em São Paulo, a taxas me-
dias de 4,2% e 4,1%, em re la ç àoj re s pe c t i va ae nt e , aos dias de
semana e domingo; no Rio de Janeiro, o numero de horas assis-
tidos durante a semana nao cresceu no periodo, e aos domingoS
evoluiu a 1,6% (Quadro 5.13).

No mercado pub 1 i c i t â r í o que apresentou
crescimento ao nive1 do PIB (Gráfico 5.1), cresceu a partici-
pação das verbas destinadas às emissoras de televisão e cana-

-
lizadas via agência a taxa anual média de 3,7%, no periodo

, 'o ,--'---c:~

1970/1981 (Quadro 5.7), em detrimento basicamente dis rádios
e revistas (Gráfico 5.4). Quanto se considera o investimento
publicitário global, devido a grande participação das rádios
(interior) e jornais (classificados), verifica-se que a partl
cipação da TV manteve-se constante no periodo (Quadro 5.8) .Em

I 'termos das categorias dos produtos anunciados, a maior parti-
cipação da TV se dá nos produtos de consumo de massa (baixo
custo e 'c6mpra repetida), destinados ao lar: produtos de lim-
peza (95,0%); higiene pessoal (95,0%); brinquedos (93,0%); g~
loseimas (92,5%); alimentos (87,0%) e refrigerantes e sucos
(86,0%) (Quadro 5.9).

A importância desses dados, relativos
evolução do ambiente externo, deve-se ao fato de refletirem
caráter de indGstria madura assumida pelo setor de televisão
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comercial na década de 70, que irã condicionar as estratégias
competitivas adotadas.

No final dos anos 70, é implantado o
Sistema Brasileiro de Te1ecomunicações(46) pela Embrate1, atr~
vés de uma rede nacional de micro-ondas, que vai possibilitar
o surgimento das redes de TV ~ networks
ção de uma programação nacional unica.

através da ado-

A Tupi, que possuia 15 emissoras(47)
de TV próprias, obtidas antes do advento da lei que limitava
em 5 o numero mâximo de emissoras pertencentes a um único pr~
prietãrio, e portanto uma rede em potencial desde o inicio
da década de 60, devido aos problemas de estrutura organiza- - ..- ---...•
ciona1 anteriormente an~lisados, nunca conseguiu ter uma rede
de fato, em função da atuação estanque de cada em;ssora,base~
da em interesses politicos, pessoais e regionais.

Durante a década de 70, com o suçesso
da Globo, a Tupi viu-se ob r t qa d a j a partir de 1974, a tentar
uma nova integração de suas emissoras, que jã falhara em
1965, quando buscou-se criar uma central de produções

(48)ca .

uni-

Mais uma vez, pelos mesmos motivos es
ruturais citados, a Tupi falhou no seu intento, organizando
ma rede, que a despeito de uma programação mais ou menos co-
um, possuia baixa integração, impedindo-a de realizar seu
otencial interno de acumulação, que possibilitasse a adoção
e estratégias de mercado mais efetivas.

' . ......,..
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Paralelamente, a Globo, com os prob1~
mas estruturais previamente equacionados, parte para uma agre~
siva estrat~gia de organização de rede nacional, menos atra-
vés de emissoras próprias - Recife, Brasília, Belo Horizonte,
além do Rio de Janeiro e São Paulo -, limitadas pelo numero
mãximo de 5, mas principalmente através da afi1iação de emis-
soras regionais autônomas: oferecia-se a programação em troca
de 50% do tempo comercializãvel (15 minutos por hora), a ser
vendido aos anunciantes nacionais sediados no eixo Rio/São Pau
10. Os 50% restantes eram vendidos pelas próprias emissoras
afiliadas aos anunciantes locais (Quadro 5.16).

A enorme diminuição de custo proporci~
nada pela economia de escala relacionada a estratégia de pro-
gramaçao nacional unica, vai possibilitar ã Globo enorme acu-

- ..•........-.•-:~
-;"~

mu1ação. No perfodo 1972/1977 seus preços crescem de
487,2% contra uma inflação de 295/4%, no entanto, o aumento
de 36% no numero de domicflios com TV e de 21% na audiência,
resulta numa queda relativa de preço de 10%, para os anuncian
tes, em termos de publico atingido(49).

Em ultima instância a'estrat~gia da
Globo consiste em inverter a ordem de prioridade entre anun-
c~antes e telespectadores até então adotada. Concebendo a de-

anda de propaganda dos anunciantes como tendo um carãter se-
undãrio em relação ao comportamento dos telespectadores (co~
umidores), que em ultima instância são aqueles que pagam a
rogramaçao de TV, através de um componente de custo embutido
o preço final dos produtos anunciados, a Globo passa a enfa-
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tizar os gostos do~ telespectadores na definição da sua estr!
tegia de programaçao, no lugar dos interesses momentâneos de
anunciantes. De posse de uma grande audiência, passava-se a
usá-l como um lastro para impor-se aos anunciantes, especial
mente em termos de definição de preço.

Em síntese, como ocorreu na industria,
no lugar de uma estratégia de "push" (repulsão), de baixo 'cus
to, mas com caráter mais imediatista (curto prazo), voltada p!
ra os interesses diretos dos canais de distribuição, passa-se
a adotar outra, denominada estratégia de "pull" (atração),vql
tada para criar uma preferência junto aos consumidores finais,
como meio de impor-se aos canais de distribuição, que a :des-
peito do alto custo, possibilita posição mais sólida à longo
prazo (Quadros 5.36 e 5.37).

Com isso, a área comercial passou a
enfatizar o tratamento de produtos distintos dados às diferen
tes f~rmas de veiculação comercial vendidas aos anunciantes -
- região sul, região leste, região centro, região norte/no r-
deste, programação 'infantil, merchandisihg, projetos espe-
ciais ... '--, permintindo uma sucessiva acumulação, através da
racionalização do uso de recursos produtivos, até então pouco

-explorados, como ocorreu com a programação infantil -- nao
~endida nos anos 60, por ser oferecido como bonificação de
compra de horário nobre, e que na TV americana responde por

ais de 50% do faturamento total -- e do merchandising.

Paralelamente, os institutos de pesqu!
, - l' d'-' (50)a introduziram novas tecnicas para ava lar au lenClas --
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- flagrante, hábito, "recall", tevêmetro (domiciliar), qualj_
ficação, diário (individual), simulação, multimídia, otimiza-
ça o, ... enquanto os setores de mídia das agências, adqu~
rindo grande importância em função dos altos custos de veicu-
lação, desenvolvem toda uma nova sistemática, baseado na uti-
lização de processamente eletrônico de dados, para aumentar a
eficiência na compra de mídia: programação linear, GRP (Gross

QF\II,J(-
Ratin~ Point), reach, frequency, curva de distribuição de fre
quência, índice de afastamento, CPM, cobertura eficiente, cus

( 5 1 )to no target ... •

Em 1971, a Globo cria sua Divisão
Análise e Pesquisa(52), passando a utilizar os dados de

de
au-

diência não apenas para constatações a posteriori, mas princ~
palmente para orientar a programaçaofutura, a partir do estu
do de gostos e desejos dos telespectadores. Permitia-se, as-
sim, ã Central Globo de Produções tornar parcialmerrte endõge-

J

no o processo de pesquisa e desenvolvimento que cria novos
programas, até então dependente do "feeling" de "gênios" t s c -
lados.

Apôs ter consol~dado a sua posição de
liderança, através de uma estratêgia de programação baseaáa

m programas de baixo custo, mas com forte apelo popular
Chacrinha, Dercy Gonçalves, Casamento na TV ... --, a Glo-

o muda sua estratégia de programação, criando o chamado "Pa-
rão Globo de Qualidadell

: programas com produção sofisticada,
altos custos), especialmente no 'aspecto formal, dirigidos a
udiência de classe média, que a concentração de renda do pe-
iodo do "m i la qre b r a s t le t ro " transformou nos principais con-
umidores dos produtos anunciados(53).
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Além da sofisticação das produções --
- Novelas (IISem Amado", "Es c a la d a ? , "Ga b r ie la " ... ), Shows
("Fantá'stico", "Ch i c o City", "Planeta dos Homens", "Sa t i ri c cn !",

"Viva o Go r-d o "; ... ), Jornalismo ("Jornal Na ct o ne l ", "Globo
Reporter", "Hoje", ... ), Séries Brasileiras ("Malu Mulher"
"Carga Pesada", "Plantão de Po lf c t a ? , ••• ) -, a década. de 70

assistiu uma ampliação da penetração das séries e enlatados
estrangeiros, que só não foi maior em função da grande audiên
cia das novelas (Gráfico 5.11).

Não dispondo de recursos para competir
dentro dos novos padrões, sôrestou âs emissoras marginais ut!
1 i zarem-se da produção estrangei ra -- "enl atados 11 -, a bai xos
preços, em função dos custos já terem sido amortizados
país de origem.

no

Estabelecid050s novos padrões de com-
petição, estavam abertas as condições para profundas altera -
ções na estrutura de mercado, e consequente concentração (01!
gopolização), cujos efeitos mais diretos serão a consolidação
da Globo e a decadência definitiva da Tupi, com seu fechamen-
to definitivo em 1980 (Quadros 5.14 e 5.15).

Uma última característica da estraté-
gia de crescimento da Globo no período foi sua diversificação:
exportação de programas (especialmente novelas), mercado fono
gráfico, com os selos Som Livre (trilhas sonoras de novelas),
Sape (discos baratos de música sertaneja) e Soma (reedições);

romoção de espetáculos (Vasglo), galeria de arte, indústria
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eletrônica (Telcom); instalações de telecomunicações (Instel-
) V. (54)com; 1 deo-cassettes; TV por cabo ...

deste estudo,
Em termos dos objetivos específicos ..

análise das relações entre estratégia empres~
rial e estrutura organizacional, sob a ótica mercadológica
a evolução da Globo torna-se bastante elucidativa.

Sua estratégia de crescimento inicial
baseou-se no que Chandler chamou de integração vertical, atra
ves da incorporação sob seu domínio das atividades de prod~
çao e programação, antes exógenas às emissoras, por serem con-
duzidas sob influência direta dos anunciantes.

.-- ...:

Concomitantemente, adotou-se uma es-
trutura organizacional funcional, baseada no tripé -- Superi~
tendência de Administração, Superintendência de Produção e Pr~

jó

gramação e Superintendência de Comercialização -- reeportando-
-se ao Diretor Geral (Gráfico 4.10).

Essa adequação entre estratégia e es-
trutura, perfeitamente ·compatível com as necessidades do
crescimento inicial da emissora -- final da década de 60
devido a grande dispersão geográfica, diferenciação de produ-
to e diversificação de atividades, que iria caracterizar o
seu grande crescimento no período seguinte, deixou de existir

o final dos anos 70, provocando sérios reflexos na lucrativ~
ade: queda na rentabilidade (lucro sobre patrimônio líquido)
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de 72,0% em 1975, para 1,3% em 1979 e1,5% em 1980 (Quadro
5.31); nesses anos, a TV Record e a TVS, cujos faturamentos
foram respectivamente 16,3% e 18,5% do da GLobo, apre$entaram
lucros líquidos iguais a respectivamente 290,8% e 525,1%; is-
to e, mesmo em volume absoluto de cruzeiros, os lucros de TV
Globo/São Paulo foram inferiores aos de TVS e TV Record, nos
anos de 1979 e 1980. (Quadro 5.32).

Esses resultados vem confirmar a hiPi
tese formulada por Chandler de que a estrutura funcional, de-
vidoqo seucarãter rígido e centralizado ê inadequada para
lidar com a diversificação, ocasionando queda na performance
(Quadro 2.1).

_._~

o aspecto particularmente interessan-
te da situação verificada com a Globo e que seus problemas
atuais a dvêm exatamente daquela estrutura que foi o seu e leme n
to mais forte no passado: a Superintendência de Produção e
Programação, responsável pelas Centrais Globo de PPodução,Jor
nalismo e Engenharia, orientadas por uma Divisão de Análise e
Pesquisa (Marketing).

Muito tem sido dito sobre as virtudes
da estrutura da Globo, especialmente da Superintendência de

rodução e Programação, por ter possibilitado a adoção de uma
st ra t ê q i a - "pu l l " ou atração - vol tada para atender as
ecessidades dos telespectadores em primeiro lugar, como meio
e criar um lastro de audiência, que permitiu impor-se .a os
nunciantes na determinação de preço e romper com a dependên-
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cia crônica estratégia de "pu sh " ou repulsão - das emisso
ras em relação à estes últimos (Quadro 5.37).

A despeito dessas virtudes, extrema-
mente eficazes para o período em que foi implantada, a estru-
tura da Globo traz alguns pontos bastante negativos, relacio-
nados ã rigidez e centralização, que passaram a refletir-se
na lucratividade, quando a diversificação de atividades tor-
nou-se grande.

Produção e programação, que a estrutu
ra da Globo uniu sob uma mesma chefia, são atividades de ca-
racterísticas completamente distintas: produção, relaciona-se
às atividades intrínsecas de criação d~ ~iilidade; enquanto
p r o g ra m a çã o es t á m a i s a ss o c ia da ã m a r ke t in g, em te rmos de d e -
finção da linha de produtos (Gráfico 5.21).

. '.• :;.:

Na indústria, essas atividades - cria
çao da utilidade e definição da linha de produtos - que no
passado estiveram juntas, hoje acham-se organizadas separada-
mente e at~ pressupondo abordagens opostas: "marketing-orien-
ted" x "p r oduc t lo nvo r t e nt e d ? •

Evidentemente, quando a estrutura da
Globo junta essas atividades, alguém estará sendo sacrificado:
no caso, o marketing no sentido estratégico, como ocorre em

uitas empresas que semi-monopolizam seus mercados.

Já tendo uma posição de mercado conso
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lidada, o problema da Globo tem sido o de manter o "status': -
-quo", enfatizando o aspecto da produção, especialmente em re
lação ao acabamento (forma) dos seus produtos, ao inv~s de
voltar-se para detectar caminhos alternativos para a televi -
sao comercial.

Sua estrat~gia básica de programação
18:00 hs. (novela I); 19:00 hs. (novela II); 20:00 hs,.(Jo!:.

-nal); 20:15 hs. (novela 111); 21:00 hs. (Show): 22:00 hs.(no-
vela/seriado) -- já tinha sido basicamente estabelecida pela
Exce1sior em meados da década de 60, cabendo ã Globo um apri-
moramento nos aspectos produtivos, durante os anos seguintes.

A despeito da Divisão de Análise e

Pesquisa (Marketing) da Globo ser constantemente louvada pela
d í d d d' 'l i (55) -gran e qu an t í a e e pe squ i sas que rea 1 za , sua atuaçao

se dã muito mais no plano tático do que estratégi~o; a maior
parte das pesquisas e voltada para discutir detalhes de acaba
mento e formas de produto -- ator preferido, roteiros a1tern~
tivos, ... --, e nao para realizar um questionamento básico
das alternativas existentes a programaçao estabelecida pela
Exce1sior nos anos 60(56).

Como foi dito anteriormente, esse co~
portamento é comumente encontrado em empresas líderes, quase
sempre receosas de introduzir grandes inovações que subvert~m
o status-quo existente, colocando em risco sua posição de do-
minação.

No caso da Globo, esse comportamento
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e reforçado pela estrutura organizacional adotada, cujo ele-
mento chave ê a "production orientation"(57).

Outra característica da estrutura or-
ganizacional da Globo ê a de não ser orientada para lucro
- não e x is tem 11 p rof it -ce n te rs 11 -, mas sim ce n tros de cus to
e centros de receita. Trata-se, nestes termos, de uma estrutu
ra bastante tradicional; um setor produz e outro vende, com
base em orçamentos de despesas e receitas previamente defini-
dos, cabendo ã ãrea administrativa/financeira a contabiliza-
ção fi na 1.

Não existe um enfoque de alocação 6ti
ma de recursos, como ê típico de e s t rut u ras ive rtt c a t s - nao
matriciais -, baseadas nas ãreas estanques de produção e
vendas.

Não existem também os mecanismos de
coordenação, ordenados na direção de complexidade e custo, en
contrados pelo estudo de Lawerence e Lorsch, nas firmas mais
efetivas, que levavam a diferenciação funcional ao nível das ne-
cessidades dos sub-ambientes funcionais e ao mesmo tempo en-
contravam mecanismos para integrar essas funções diferenciadas,
visando ajustar-se adequadamente ao ambiente global(58).

Com o decorrer da década de 70, e co~
sequente diferenciação de produto e diversificação de ativid~
des,tornou-se cada vez mais difícil para uma estrutura centr~
lizada alocar otimamente seus recursos, onde uma "orientação
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para produçãoll
, excessivamente preocupada com detalhes de

acabamento e forma dos produtos, acaba exigindo a realização
de gastos adicionais, para os quais o mercado nao se acha dis
posto a pagar: em sintese, são gastos que nao tem qualquer p~
pel (influência) sob a õtica mercadolõgica.

A Central Globo de Produções, com a
5ua Divisão de Análise e Pesquisa, representou um passo a
frente em relação ã questão de institucionalizar o processo
de "pe s qu í s a e de s e nvo l vi me nt o " que cria os programas(59) ,mas
la re c e te r fe i t o is so a t r a v é s deu ma '.\e s t ru tu r a - S u pe r i n te~
jência de Produção e Programação - que e a prõpria negação
ja concepção da empresa como um centro de lucro, sendo enten-
jida acima de tudo como uma unidade tétnica .de produção.

~ medida. que a competição aumentar, a
:entralização e rigidez dessa estrutura sõ saberá responder
ltraves da sofisticação das produções, deprimindo ainda mais
lS taxas de lucro, ã menos que sejam realizadas mudanças es-
:ruturais, cujas resistências internas foram amplamente anali
;adas por Chandler, em relação aos casos da Du Pont e da Gene

(60)'a1 Motors \ .

•
Em termos da relação estratégia· ~ es-

:rutura torna-se importante analisar os çasos dis duas redes
te TV, concorrentes da Globo, que se consolidam a partir dos
lnos 80: SBT e Bandeirantes.

o SBT pertencente ao Grupo Silvio San
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tos (GSS), cuja origem remonta.a 1968, quando, a partir de
uma distribuidora atuando na área de vendas de carnets. para
cestas de natal, realiza-se uma s€rie de diversificações con-
centri c a s -- consórcio de uti 1 idades domê s t i cas e bri nquedos
(canal de distribuição alternativo ao varejo tradicional) I I.,

construtora, vendas a varejo, revendedora de veículos, finan-
ceira, agropecuária, distribuidora de títulos e valores, cor-
retora de seguros, seguradora, associação de previdência e di
fusão de seguros, corretora de câmbio e valores mobiliários,
capitalização, cosm€ticos, organização m€dica, ... (61).

Devido âs características do marketing
adotado -- produtos de massa para classes de baixa renda
o Grupo Silvio Santos sentiu necessidade; desde a sua origem,
de um amplo apoio publicitario: inicialmente, shows em praça
publica -- "Caravana do Peru que f a la " --, e p o s te r í o rme n t e

- ':'""--.::;:'

compra de tempo em emissoras de TV (Canal 5/SP), para t ra ns m i
tir um programa de produção própria -- sucessivamente, "V amo s
6rincar de Fu rc a ê?", IIMusica e Al e q ri a " e. "Pr-o qr ama Silvio Sa~
tos 11 -, cujos anunciantes eram as próprias emp re s as do gru-

(62)po .

A partir dei975, o GSS que út'iginâri~
mente nao tinha as atividades de comunicação como um fim em
si mesmo -- tratava-se de um meio de desenvolver outros nego-

cios -- , diversifica-se pa ra esta a rea , conseguindo a conces-

são de uma emissora de TV no Rio de Janei ro (Canal 11) e ad-

quirindo uma participação de 50% no Grupo Re cord: TV ·5 em são
Paulo, Franca, Rio Preto e Jau, rádios AM e FM em São Paulo.
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A despeito do Grupo Silvio Santos re-
presentar um avanço em relação as estruturas organizacionais
adotados pelas empresas de comunicação brasileiras, por enfa-
tizar o aspecto lucratividade, muitos problemas impedem que
essa estrutura opere adequadamente.

De novo, a dico~omia entre administra
çao e arte se faz presente, pois o processo de pesquisa e de
senvolvimento que gera os produtos (programas) não estã insti
tucionalizado como no caso das indústrias, mas depende da in-
tervenção pessoal direta de Silvio Santos e seus assessores
na ãrea artística, cuja falta de formação administrativa os
impede de capitalizar a sinergia potencial existente entre as
d e ci s ê'es "artísticas" e seus reflexos nas estratégias econômi-
co/financeiras/mercadolõgicas

Operar uma estrutura organizacional de
empresa .de comuni cação baseada em "p r o f í t-centers" pressupõe
a existência de profissionais difíceis de serem encontrados no
mercado brasileiro: grande conhecimento de "business adminis-
tration", aliado a vivência na â re a a rt fst i c a ; ou seja, um
administrador de empresas de comunicação que não se limite a
discutir os aspectos gerais de qualquer negõcio, mas queade~
tre a questão relativa a definição da estratégia de produto
(tipo de programa)/mercado (tipo de público/anunciante).

Não dispondo de profissionais com es-
sa ampla formação, o S8r tem preenchido essas funções com ele
mentos egressos da área artística, submetidos por "imersão"

-, ,~ ••••-"t'"'~ _ ••• ->'J"".-.... ••.• ~ •.~ •.•••••..••~_~ - •..........,.-, •. _ .••••••• ••• ..,. ....•.
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(p re s sã o) a e s s a f i los o f ia de" p ro fit- ce n te r" de s de 19 72, mas
sem uma formação te6rica adequada.

o resultado tem sido um certo desvir-
tuamento na utilização de determinados instrumentos administra
ti vos orçamentos, sumários de informe, ... -, impossibill
tando a capitalização de todo-~ potencial inerente a estrutura
multi-divisional, baseada em "profit-centers", utilizada: en-
fatiza-se mais os dadns num€ricos em si (factual), do que os
aspectos estrat€gicos subjacentes ã eles.

3.4 - Bandeirantes

A análise da estrutura organizacional
da Bandeirantes é bastante elucidativa .das dific41dades colo-
cadas pela questão artística, especialmente referente a insti
tu c io n a 1 i z a ç ã o d o p r o ce s s o de pesq u i s a e de s e n v o 1 v ime n t o _que
cria os programas, em relação a administração de empresas de
comunicação em geral, e emissoras de TV em particular.

Uma característica básica da Bandeiran
tes é o fato de seus .proprietãrios possuirem s6lida formação

dministrativa, como já fora reconhecido por Joe Wallach, o
ornem do Time/Life na Globo, em 1976:

"o Gnico homem que vejo como empresário, e que
nao tem o nosso tipo de programação, é o da

( 76)
Bandeirantes (SP)"
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A despeito dessa sol ida formação adm~
nistrativa, os executivos da Bandeirantes nunca se sentiram
encorajados a definir a estrat~gia de produto/mercado da em-
presa, por necessariamente envolver aspectos artisticos.

Consequentemente, contratavam sucessi
vos Diretores Artísticos/Gerais(77) - Claudio Petraglia,Guga,
Avancini, Walter Clark, Fernando Barbosa Lima ... -, a quem
praticamente delegavam o estabelecimento das diretrizes estra
t~gicas da empresa, por julgarem que as t ê c n t c as do "Business
Administration", nao se aplicam especificamen~e ~s atividades
artísticas.

Na medida em que cada um desses dire-
tores tinha uma visão distinta do problema, a Ban.deirantes mu
dava sucessivamente de e s t r a t ê q t a -·audiência q ua li f i c ad a vn o
vela/show, jornalismo, programa de auditorio, ... -, pratic~
mente perdendo os investimentos realizados nos periodos prec~
dentes. Ou seja, mudava-se de estrat~gia como muda-se de .tãti
ca.

Em termos formais, a estrutura organ~
zacional adotada pela Bandeirantes em meados da década de 70
era a seguinte:
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GRJ\FI CO 5.26.
Estrutura Organizacional/ TV Bandeirantes

VICE
PRESIDÊNCIA

I

PRESIDÊNCIA

I
SUPERINTENDÊNCIAECON/FIN CONTROLEPORTo

I
KPANSÃO Tt:CNICA

I I 1 I
RELAÇÕES
POBLICASADMINISTR. PROGRAMAÇ. COMERCIAL

I
I I I I

COORDENAÇÃO
DA

PRODUÇÃO
TELENOT:tIASPRODUTORES ESPORTE

I

I- INFANTIL

I- TEATRO

H FEMININO

'- CHAMADA

'-JORNALISMO

FONTE: Federico, Maria Elvira B., "O Sistema Brasileiro de Ra-
difusão - Estrutura e Funcionamento de uma Empresa",
São Paulo, ECA/USP, dissertação de mestrado, 1979, pâg.
333-334.

.•..• •.•. --- - ••.,.....e- •••.•,.,..•.~ ; «•.~....... -..... "-r ,.......:"""":"~~'-
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Em 1982, apos a sarda de Wa1terC1ark,
a Bandeirantes passou a desenvo1ve~ um esforço no sentido
de institucionalizar o processo de pesquisa e desenvolvimento
que cria novos programas, bem como tornar endõgeno o sistema
de definição de estrat€gias, atrav~s da contratação de execu-
tivos, egressos de fora da industria de TV -- produtos de con
sumo e agência de propaganda --.,e' ênfase na at t v i de de de pe~
quisa de mercado(78).

.-
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CAPrTULO VI

SUM~RIO E CONCLUSOES

Não digo que a Globo estã ruim,ou
que não seja válida. Comparo-a a
um certo período da Rádio Nacio-
nal. Ela chegou a um tal estágio,
que fica difícil mexer nas estru .
turas. Se o fizer, corre o risco
de destruir tudo aquilo que con-quistou

"Walter Clark"
.1 - Introdução

o presente trabalho parte da premissa
de que o desenvolvimento da indfistria de televisão no pa ís ,
a partir de 1950, esteve intimamente relacionado com a pr6pria
industrialização brasileira, realizada sob a õtica da substi-
tuição de importações, cujo centro dinâmico não situou-se no
setor de bens de produção, como ocorrera com os países capit~
listas centrais, mas sim nos setores .de bens de consumo: su-
cessivamente, não duráveis (leves) e duráveis (lu·xo)(l).

Neste contexto, a antiga dependência
via comercio internacional, caracrerística da relação com o
exterior no antigo sistema, ê substituida por ampla .dependên-
cia tecno16gica de processo -- uso de tecnicas de produção c~
pital-intensivas -- e principalmente de produto ~ reprodução
de um perfil de demanda de bens de luxo típica dos países de-
senvolvidos, através do condicionamento pSico16gico (efeito
demonstração)(2) .

A televisão nesse processo e ao mesmo
tempo causa e consequência: consequência porque o início des-
se processo de modernização e anterior ao advento da televisâo

causa porque sua estruturação nos termos atuais converteu-se
uma ponta de lança do mesmo.

Em termos especifícos~ foram estabe-
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Na verdade, antes mesmo do grupo ini-
ciar a operaçao de sua p~imeira emissora (TVS/RJ em 1977) ,ele
jã possuía toda a estrutura de uma operação de TV, exceto os
transmissores, poís o programa dominical era produzido com
pessoal e equipamento próprio, que coordenava inclusive a
transmissão ao vivo.

Essa caracteristica vai ~eterminar to
da a estrat~gia futura do SBT. pois ao contrãrio das concorren
tes, o seu ponto forte nao estã na transmissão (exibição) ,mas
sim na produção, dando-lhe um carãter mais indu~trial do que
de empresa de serv~ço(63).

Ji em meados da d~cada de 70, o GSS
passou a usar a infra-estrutura de sua empresa "Estúdios 5il-
vio Santos", responsável pela produção do Programa de Auditõ-
rio, para realizar produções independentes e revender filmes
adquiridos para a operação da emissora carioca, cujos clientes
eram outras emissoras espalhadas pelo pais .

. O fechamento da Tupi, onde era ex; bi-
do o Programa Silvio Santos, levou as demais emissoras nao cas
sadas da antiga rede a necessitarem de um centro de produção
que lhe fornecesse os programas, surgindo assim o Sistema Br~
sileiro de Televisão (SBT): atrav~s de contrato, os antigos
Estúdios Silvio Santos produziriam os programas definidos por
consenso pelas emissoras participantes do sistema, que se com
prometiam a comprã-los; bem como, passariam a representar co-
mercialmente essas emissoras junto aos grandes anunciantes se
diados no eixo Rio e são Paulo.
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Quando saiu o resultado da licitação
relativa aos canais da antiga Tupi, no início de 1981, dando
ao Grupo Silvio Santos a concessão de 4 novas emissoras São
Paulo, Rio, Porto Alegre e Belém --, o SBT já operava há 6
meses, contando com cerca de 15 emissoras.

Essa condição permitiu ao GSS colocar
as novas emissoras em funcionamento quase que imediatamente,
ao mesmo tempo que posicionava-se com um "sistema e não rede"
de emissoras: enquanto i Gltima baseia-se numa emissora líder
que fornece uma programação fixa às demais emissoras, em tro-
ca de tempo publicitario, a primeira baseia-se numa central
de produções autonoma, que fornece programas isolados, e nao
programaçao, às demais emissoras, cujo pagament6 é feito"a di
nheiro.

A nível de estratégia d~ atuação, o
GSS quando inicia a operação da sua emissora carioca, bem co-
mo sua participação no controle de gestão da Record, enfatiza
o aspecto da lucratividade: programas de baixo custo -- espe-
cialmente filmes e desenhos --, dirigidos a pGblicos específ~

.cos (segmentação), tendo como "carro-chefe" a transmissão aos
domingos do Programa Sílvio Santos.

Essa estratégia vai possibilitar o
atingimento de níveis excepcionais de lucratividade(64), che-
gando ao ponto da TVS e Record, cujos faturamentos isolados
correspondem a cerca de apenas 20% em relação ã Globo/SP, ob-
terem volumes absolutos de lucro superiores. No casa ,I da
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Record, o saneamento financeiro realizado pelo GSS possibili-
tou que a rentabilidade (lucro sobre patrimônio líquido) evo
luísse de 1,6% em 1978 e zero%em 197 , para 65,9% em 1973 (Qua-
dro 5.31), mantendo-se a partir daí em níveis superiores a 3
vezes ã media do setor. (Quadro 5.32)

Somente a partir da organização r; do
SBT, cuja rede nacional pos~ibilitava a diluição dos custos,
o GSS passou a investir mais fortemente em produções, adotan-
do umaestrategia bem definida: programas tradicionais (anti-
gos) e por isso jã bastante conhecidos, com forte apelo popu-
lar e produção relativamente barata.

Em termos de estratégia de programa-
çao, enfase inicial nos horãrios c010cados pela Globo em se-
gundo plano - manhã, com destaque em desenhos (Bozo); tarde,
p ro g ram a ti pOli m u n d o c ão 11 (O P o v o n a TV);: n o i te, b a se a d on o s
shows de variedades (ponto forte do grupo) -, visando cons
truir uma "p i r âm i de " de audiência, que vã crescendo ao longo
do dia visando atingir cerca de 20% no horário nobre.

Os excelentes resultados de audiência
alcançad~sJ principalmente em São Paulo, onde com menos de 6
meses de operação, a TVS/Canal 4 colocava-se em 29 lugar de
audiência, batendo inclusive a Globo em horários específicos
- manhã, tarde e alguns s h ows noturnos -, deixou claro que,
qualquer alteração na atual estrutura de mercado, necessita
considerar o problema das novelas, onde a Globo possui uma

osição, atê agora, inexpugnável (Anexo I).

"---~.••.~ ~-"" .._ .....-....•.--~,... ....•. -...., •. -_.. ...~.--.-~'
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Em 1977, o GSS atuando como estúdio in
dependente, tentou competir com a Globo em novelas, tehdouma
experiincia extremamente negativa, com a novela Espanta1hJ65)
-- uma super-produção nos moldes das novelas da Globo, com
roteiro de Ivany Ribeiro e participação de Jarde1 Filho,
Nathalia Timberg, Rolando Bdldrin, Thereza Amayo ... que
ocasionou grandes prejuízos.

Ao contrãrio da experiincia de Espan-
talhoe tendo em vista os bons resultados alcançados pela lli-
nha de show já no segundo semestre de 1981, em meados de 1982,
o SeT optou por lançar 2 novelas diárias no estilo dos drama-
lhões mexicanos - uma dublada e a outra produzida aqui
como meio de diferenciar-se da abordagem da Globo, adotando
uma estrat€gia sui-generis de repetir a mesma novela numa se-
gunda sessão no mesmo dia, como meio de criar o hábito, nos
seguintes horãrios: 19:00 hs. (la. novela, la.sessão), 19:00
hs. (2a. novela, la. sessão); 20:00 hs. (la. novela, 2a. ses-
são); 20:30 hs. (2a. novela, 2a. sessão)(66).

Em termos estruturai~ a característi-
ca básica do Grupo Silvio Santos € a de adotar, desde 1972,uma
estrutura efetivamente multi-divisiona1, onde uma holding es-
tabelece estrat€gias e padrões de controle para todas as empr~
sas do grupo cuja operação ê descentralizada, adotando um
"Planejamento e Controle Anual dos Lucros", nos moldes do ori
ginalmente desenvolvido pela GE.

o SBT, em função da sua origem de estú
ia de produção independente, adota uma estrutura em que as
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.tividades de produção -- central de produções --, e exibição
-- emissoras -, estão organizados como "p r-o f t t e ce n t e rs dis-
tintosll

•

Cumpre analisar em último lugar a si-
tuação da Bandeirantes, cuja operação inicia-s~ em 1967, re-
sultado da diversificação concentrica de um grupo que ocupava
posição de destaque no setor de rãdio, com grande Know-how na
operação .de uma cadeia nacional (Cadeia Verde Amarela), enfa-
t í d -, 1'" t i (67)1zan o a programaçao Jorna 1S lca .

Pouco tempo apos sua estréia, abalada
"por incendio de suas instalações, a Bandeirantes viu-se obri-

gada a concentrar sua operação na exibição de filmes, durante
grande parte da década de 70, além de alguns programas desti-
nados a uma audi~ncia de mais alto nive1 (qualificado) .

.,"

A partir de 1979, recuperada finance!
ramente, a Bandeirantes passou a adotar uma estratégia mais
competitiva, produzindo novamente novelas, programas de audi-
tório e diferentes tipos de jornalismo, através da contratação
de sucessivos diretores artisticos, na maioria anteriormente
ligados ã Globo -- Guga, Avancini, Wa1ter C1ark ...

Paralelamente, adotava a estratégia de
organizar uma rede nacional -- usando o seu Konw-how com a Ca
deia Verde Amarela cujo principal diferencial serã a trans
missão da programação, diretamente da sede para suas afiliadas,
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via canal exclusivo de sat€lite (TV-Sat), sem necessidade de
usar o sistema de micro-ondas da Embratel(68) .

A despeito da posição de mercado mar-
ginal ocupada pela Bandeitantes, seu estudo contribui pa ra
elucidar aspectos importantes da relação estrat€gia/estrutura.

Entre as emissoras de TV, a Bandeiran
tes € aquela cujos proprietários tem a mais sólida

v
formação

em "business administration", mas que tamb€m menos acredita-
ram na possibilidade de aplicar esses conhecimentos na ges-
tão de uma empresa de TV, especialmente na tarefa central da
administração: definição da estrat€gia de produto/mercado.Ne~
te contexto, a administração € entendida como uma atividade
complementar: folha de pagamento, O&M, CPD, ... Quando contr~
to u Wa 1 te r C1a rk, 11 J o n ny 11 S a a d, o v i ce - p re s ;,de n te, de c 1a r a v a :
"tínhamos a máquina, só faltava um bom piloto" (Meio e Mensa-
gem, fev. 1981, pág. 12.

Durante toda a d€cada de 70, a Bandei
rantes tratou a atividade de pesquisa e desenvolvimento que

,
cria os programas como uma variável exogena, de1egando-a a
diferentes diretores artísticos que eram sucessivamente con-
tratados, cujas idéias distintas levavam ã empresa mudar sua
estratégia, como se estivesse mudando de tática, impedindo a
capitalização dos investimentos anteriores, e ã adoção de uma
linha estrat€gica definida(69).

A partir de 1982, a Bandeirantes trou
xe para dirigi-la profissionais de fora da indústria de TV --

produtos de consumo e agencias de propaganda --, passando
a usar a pesquisa de mercado como o elemento chave de decisão
na escolha de programas(70).
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Apesar dessa estrutura, tornando mais
ou menos endEgena a criação de programas, representar um avan
ço em relação a alternativa de delegar essa atividade a dife-
rentes diretores artísticos, ela apresenta limitações por nao
aproveitar as potencialidades inerentes (sui generis) ã evolu
çao histErica da empresa: essa irea de pesquisa, organi'zada
nos moldes da Divisão de Anilise e Pesquisa da Globo, tem uma
concepção mais titica do que estratégica aspectos específl
cos de programa --, além de enfocar mais a relação produto/
/consumidor do que os aspectos de acumulação.

o planejamento estratégico de empresas
numa posição de mercado similar.a Bandeirantes nao pode ter
na discussão produto/consumidor o seu elemento dinâmico, como
ocorre com a Globo, onde os recursos são abundantes' (empresa
lider), m~s necessita inseri-ln no contexto maior ria an51ise
das alternativas endEgenas·'de financiamento des~a expansao.

Mais uma vez, a anilise da década de
70 parece confirmar os pressupostos básicos desse estudo:

- o forte impacto da adequação entre estraté-
gia e estrutura, em relação ã própria efetl
vidade das estratégias posteriores, em fun-
ção de permitir capitalizar as sinergias in
ternas (performance econômica), gerando os
recursos necessários ã expansão.

- a influ~ncia do nivel de competição nos mer

-~. ~.'. j •
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cados, sobre os ~esultados de performan-
ce econômica, devido ã maior ou menor ade
quação entre estratégia e estrutura.

- a inadequação da estrutura funcional, de
carãter centralizado, para gerir oper~
çoes com grande diversificação, em re
lação a estrutura multi-divisional.

- o impacto de inovações tecnológicas e
institucionalização do processo de pes-
quisa e desenvolvimento em termos de con
centração econômica.

._. - - - -:"""--' - "' ..- -- - ,~,~-- .. -~....... ..

_. __ .__ •.,_-.", ,__ , _ .•..__ .• _ ":'"Z"~--'';--~-:-:~:r..~~=--:.:~_:~:':'. "~)".~~:._..: ~~ 'ii;'!~

relação entre a posição das empresas de
TV e a sua eficãcia em superar as difi-
culdades inerentes a tornar endõgeno o
processo de pesquisa e desenvolvimento
que cria os programas.

- relativa estabilização da importancia da
TV, em relação a outras mídias, em termos
da ampliação dos mercados dos produtos
anunciados, em função do estado de maior
maturidade dessasind~strias, que passam
a enfatizar a segmentação de mercado e se
letividade na mídia (revistas e F.M.).



. 452 .

5 - Perspectivas Futuras

. A estrutura atual do mercado de TV,no
Rio e São Paulo, pode ser analisada atrav~s dos anexos des-
te trabalho:

Anexo 1 - Gráfico de Audiência Minuto ã Minuto/SemanaVSão Pau
lo (out/l982)

Anexo 2 - Gráfico de Audiência Minuto ã Minuto/Domingo/São
Paulo (out/1982)

Anexo 3 - Gráfico de Audiência Minuto ã Minuto/Semanal/Rio de
Janeiro (out/1982)

Anexo 4 - Gráfico de Audiência Minuto ã Minuto/Domingo/Rio de
Janeiro (out/1982) _._, ~_ _ _..; r..:__ ...•. z: •.__.u ..•..,. ___ ,~.•.•••.~ .--:-*~~:.?~-' . -::-=--~:;~

Anexo 5 - Porffõlio de Produto Globo (1982)
Anexo 6 - Portfõlio de Produto Globo (1971./72)
Anexo 7 - Portfõlio de Produto SBT (1982)
Anexo 8 - Portfõ1io de Produto Tupi (1971/72)
Anexo 9 - Portfõlio de Produto Bandeirantes (1982)
Anexo 10 - Po r t f ô li o de' Produto Bandeirantes (1971/72)

Os Gráficos de Audiência Minuto ã Mi-
"nuto sao construidos por computador, a partir do Tevemetro

__ aparelho eletrônico acoplado ao televisor, que registra a
audiencia --; os Portfõlios de Produto baseiam-se no numero de
domicilias sintonizados em cada faixa horário -- 12-18 hs.
18-20 hs.; 20-22 hs.; 22-21J. hs. --, em relação ao domingo e
demais dias de semana, nas cidades do Rio e São Paulo, apre-
sentando os seguintes dados: crescimento do mercado (faixa ho
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riria); participação rel~tiva de audi~ncia (em relação ao 2~.
colocado); volume bruto de domicilios atingidos (ãrea dos cir
cu l o s ) ,

A anilise desses dados mostra a sóli-
da posição de mercado da Globo, especialmente no Rio de Janei

-ro, a despeito do 29 colocado em 1982 (SBT), apresentar resul
tados superiores aos da Tupi em 1971/72.

o SBT apresenta bons resultados aos
~ ,domingos -- Programa Sllvio Santos --, nos horirios vesperti-

nos e alguns shows noturnos, em São Paulo; sua posição no Rio,
apesar de 29 colocado, jã € 'bastante inferior.

Nota-se, tamb€m, a importância das no
velas na estrat€gia de programaçao da Globo, onde ela
tra-se praticamente imb a t íve l .

mos-

Para os objetivos deste estudo, mos-
tra-se importante analisar at€ que ponto uma maior adequação
entre estr~t€gia empresarial e estrutura organizacional, pro-
vocando uma melhor ••••_"""'J:""""V".....,~..",...,...tJ t: r I U I 111U. II \." (..

de alterar a atual estrutura de concentração de mercado no fu
turo.

Entre os grandes trunfos do SBT estã
a existência de um produto com posição de liderança de merca-
do -- Programa S1lvio Santos, que divide a audi~ncia com a
Globo, nas tardes dominicais, considerada horirio nobre --; a
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prática de integração vertical na comercialização, quando as
próprias empresas do grupo -- Baú, Tamakavy, Vimave, Clam

convertem-se nos principais anunciantes dos programas, de
vido a diversificação concêntrica em torno do mesmo tipo de
público (classe C/O); a existência de 2 emissoras -- TVS e
Record --, pertencentes ao GSS, nas duas principais cidades do
país -- Rio e São Paulo --, possibilitando a adoção de um
ataque ã Globo em duas frentes, através da segmentação do mer
cada; e a adoção de uma estrutura organizacional enfocando o
aspecto lucratividade.

Em termos específicos de estrutura ar
ganizacional (Figura 2.5) essas
seguintes características:

duas empresas apresentam ·:as

,-~=

i) Estrutura dos Conglomerados

As Organizações Globo - cinco emissoras de TV ,
nove estações de rádio, um jornal, duas edito-
ras, uma gráfica, duas gravadoras de disco, um
centro de produção audio-visual, um centro de
tele-educação, um banco de dados, quatro gale-
rias de arte, uma empresa de promoções e espetE
culos, uma indústria eletrônica e outra de ins-
lações de telecomunicações -- atuam como um
conglomerado de empresas est~nques, controladas
pela família Marinho, sem adotar uma estrutura
multi-divisional que permita capitalizar a si-
nergia potencial existente numa diversificação
conc~ntrica -- descentralização operacional ,sob
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coordenação de uma direção estratégica centrali
zada .

. O Grupo' Silvio Santos, como um todo adota,desde
J )

1972, uma estrutura efetivamente multi-divisio-
nal, onde uma ho1ding estabelece estratégias e
padrões de controle para todas as empresas do
grupo, cuja operação é descentralizada, adotan-
do um "Planejamento e Controle Anual dos Lu-
cros", nos moldes do orginalmente desenvolvido
pela General Eletric (FMP - Financial Management
Program) .

;i) Estrutura das Empresas de TV

. /• A Globo adota uma estrutura baseada num trlpe -,.

-- Administração/Finanças; Produção/Programação
e Comercialização -, onde o centro dinámicoe
a Superintendência de Produção e Programação
responsãvel pelas Centrais Globo de Produção,
Jornalismo e Engenharia. Essa estrutura não di-
ferencia as atividades de produção -- criação
da utilidade -- e pro§ramação -- definição do
composto de produto (marketing) --, além de nao
enfatizar o aspecto lucro -- não existem "profit
centers". Trata-se de uma estrutura funcional,
de carãter rigido e centralizado, onde a Cen-
tral Globo de Produções, apesar de criar progr~
mas para toda as emissoras da Rede, não
estruturada de maneira autonoma, mas sim

estã
como

..•.,,,-,1
'J
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um departamento de uma das emissoras da rede
(TV Globo/Rio de Janeiro) (Gráfico 5.21).

o SBT, em função da sua origem de estúdio de pr~
.dução independente, adota uma estrutura em que

as atividades de produção -- central de produ-
çoes -- e exibição - emissoras -, estão orga-
nizadas como "profit-centers" distintos. Na ver
dade, todas as atividades da área de comunica-
çoes - emissoras de TV, rádio, produção de pr~
gramas, produção de filmes comerciais, interme-
diação de propaganda, distribuição (venda) de. .

programas e filmes ... - estão organi zados co-
mo centros de lucro distintos, onde todos
elementos de cada equipe a dm tnt st r et i va ---

0S
'" ---- ~~:-~...~-~~

ge-
rente geral, artístico, comercial, t ê cn í co e

administrativo -- respondem solidariamente por
lucratividade, e nao apenas por sua área.especi
fica, sendo inclusive remunerados com particip!
ção nos mesmos. As prõprias audiências passaram
a ser introduzidas nos orçamentos financeiros,
como meio de possibilitar análise do tipo "custo-
volume-lucro" ã níve1 de cada programa (centro
de lucro). Adotou-se também um sistema de custo
padrão, de caráter industrial, utilizando-se
apontadores de produção. As operações das empr~
sas de comunicação são controladas, em primeiro
lugar, por uma mini-holding específica para es-
sa área e em segundo lugar, pela prõpria holding
~o grupo, dentro das normas e padrões estabele-
cidos para as demais empiesas.
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iii) Filosofia Empresarial

. As Organizações Globo adotam o enfoque
das empresas de comunicações, onde os aspectos
especificos de.sta atividade são mais enfatiza-
dos do que aqueles comuns a outros tipos de
"b u s i ne s s". Nesse sentido, a ênfase específica
na lucratividade é deixada num relativo segundo
plano. No caso da TV, ji tendo uma posição de
mercado consolidada, seu problema tem sido o
de manter o "status-quo", onde a estrutura org~
nizacional adotada, enfatiza o aspecto produção,
especialmente em relação ao acabamento (forma)
dos seus produtos, gerida de maneira centraliza
da e rI q i d a (baixa flexibilidade) .

• O Grupo Silvio Santos, apesar de adotar uma
orientação para lucro e usar instrumentos admi-
nistrativos sofisticados, apresenta problemas

.nesta utilização, por enfocar mais o aspecto
controle do que e s t ra t ê ç ia., n ão .tirando desses
instrumentos todo o retorno potencial neles in~
rentes, especialmente devido a aspectos relati-
vos ã formação conceitual das pessoas envolvi-
das. Por outro lado, suas atividades de comuni-
cação)devido ã sua própria origem como "input"
e não "output" de outros negócios, dão maior ên
fase nos aspectos comuns, do que nos específi-
cos, dessa atividade em relação a outros
11 b u s in e s se s 11 de n t ro d o ra c io ci n i o se g u in te: uuma

<.
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empresa de comunicação e acima de tudo uma empr!
sa, cuja administração deve ser mais ou menos
semelhante a tantas outras empresas 11. Neste con
texto, chega a haver mesmo uma concepção de uma
"operação 'i ndus t ri a l :", no lugar da de uma lIem-
presa de serviçosll.

iv) Pesquisa e Desenvolvimento

A Globo, através da Central Globo de Produções
e da sua Divisão de Análise e Pesquisa ~ark2ting)
representou um passo a frente na institucionali
zação do processo de pesquisa e desenvolvimento
que cria os programas, por faze-lo independer
de "qe n i o s " isolados, que r-e p re sen t ou h i st o ri c a
mente nesta industria um motivo de grande inst~
bi1idade, impedindo a consolidação de lideran-
ças momentâneas de aud i ên c í e . Por outro' 'lado,

'-- . .:..~~
....• ~::.. -

essa atividade de pesquisa e desenvolvimento na
Globo, além de ter um caráter mais tático do
que estratégico -- a maior parte das pesquisas
sao voltadas para discutir detalhes de acabamen
to e formas de produto --, tornou-se possível
através de uma estrutura -- Superintendência de
Produção e Programação -- que é a própria nega-
ção da concepção de empresa como um centro de
lucro, por concebê-la acima de tudo como uma
unidade técnica de produção. Ou seja, essa pes-
quisa e desenvolvimento tem uma autonomia pro-
pria, nem sempre funcional ~s necessidades do
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processo de acumulação, cuja consequ€ncia sao
os baixos índices de lucratividade .

. O Grupo Silvio Santos, apesar de ter um proces-
so de pesquisa e desenvolvimento que cria pro-
gramas totalmente submetidois necessidades da
acumulação, não possui qualquer formalização
(institucionalização) para o mesmo, por depender
basicamente da·intuição de uma pessoa isolada:
o próprio Sílvio Santos. Situa-se aí o "Calca-
nhar de Aquiles" da operação do S8T, onde a
despeito da grande funcionalidade atual dessa
intuição, sua não formalização, através do uso
de técnicas avançadas de pesquisa de me r ca do vq ua -:.~!:.

litativas, projetivas, ... -, poderá abalar a
posição de mercado da empresa, no momento em
que deixarde contar com aquela fonte geradora de
programas.

Como vimos, o diferencial da 8andeiran
tes está em possuir proprietários com sólida formação em
"business':, portanto em condições de estabelece~ uma estrat~-:
gia geral, onde as diversas atividades devem ser situadas
no contexto do papel desempenhado em relação ao processo de
acumulação, e não com uma autonomia própria como ocorre com a
pesquisa de mercado na Globo.

Somente através de uma operaçao extre
mamente eficiente, que possibilite capitalizar as sinergias p~
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tenciais intrínsecas, uma emp~esa nao líder, em mercado semi-
monopolizado, terâ condições de gerar recursos suficientes p!
ra financiar sua expansão.

Neste contexto, a relação entre estra
tigia empresarial e estrutura organizacional adquire uma im-
portância toda especial em relação as emissoras brasileiros
de TV, pois devido a especificidade da atividade artística, a
adequação entre aqueles elementos torna-se muito mais proble-
mática do que nas operações industriais, significando que
permanecem significativas sinergias potenciais ainda não ex-
ploradas:

i) a Globo, cujas pontos fortes sao a posição pri-
vilegiada de mercado e o fato de ter institucio
nalizado a criação de programas, mas adotando u
m a e s t r u tu r a i na de q u a d a p a r a t r a t a r :a. a tua 1 di-
versidade da sua operaçao - ã nível de grupo e
das empresas de TV --, bem como ser orientada
para produção -- não existem profit centers.

ii) O SBT, cujos p on t os: fortes sao a adequação da
estrutura o r qa n i z a c lo n a l -. ã nível de grüpo e
da empresa de TV -- bem c orn o i uma operação b a se a
da em "profit-centers", alim de uma razoável p~
sição de mercado; mas falhando por não ter qual
quer institucionalização do processo de criação
de programas -- baseado em intuição de pessoa
isolada, sem incorporar as modernas ticnicas de
marketing --, bem como por não explorar toda a
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potencialidade dos sofisticados instrumentos ad
ministrativos que utiliza -- ênfase maior no
controle do que na estratégia --, devido a as-
pectos relativos à formação conceitual das pes-
soas envolvidas.

iii) a Bandeirantes, cujo ponto forte ê a sólida for
mação em "business administration" de seus pro-
prietários, que vale dizer a existência (poten-
cial) de menor resistencia de cúpula à adoção
de uma concepção administrativa a de q u ad ai

levada às últimas consequências --, num setor
de atividades pouco afeito à isso (grandes re-
sistências);·atualmente, além d posição margi-
na 1 de m e r c a do, a B an de i r a n te s não p os s ui a de q u~
çao da estrutura organi zacional -- à nível de

--

grupo e da empresa de TV --, baixa instituciona
)

lização da atividade de pesquisa e desenvolvimen
to, cujas tendências futuras são no sentido de
enfatizar mais os aspectos titicos da "relaçâo
produto/consumidor, do que as dimensões estraté

.gicas relacionadas ã viabilização econômica das
diversas estratégias.

Diante dessas considerações, a adequ!
çao da estrutura organizacional, possibilitando uma operaçao
que capitalize as sinergias potenciais intrínsecas, em termos
de atingir maior eficiência nos custos e maximização na acum~
lação de recursos, surge como uma das principais alternativas
"estratégicas" para as emissoras de TV brasileiras na década
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de 80, onde o grau de maturidade alca~çado por essa indGstria
e o estado cr6nico de depressão econBmica colocar-se-ão como
barreiras ao crescimento.

Não se trata apenas de adequar estra-
tégia empresarial e estrutura organizacional como é feito tr~
dicionalmente pela ãrea de planejamento empresarial, mas enfa
t;zar sobretudo o seu relacionamento dinâmico com as condições
de mercado (ótica mercadológica), como meio de alocar otima-

t d i ... " (71)men e os recursos lsponlvels .

6 - Conclusão Final
--:--:':

A conclusão final deste estudo confir
ma o ponto de vista de Galbraith/Nath~nson(72) de que não e
importante discutir a relação de causação entre estratégia e
estrutura, pois em alguns casas a queda de performance que
se segue a adoção de nova estratégia exige mudança estrutural,
como em outros, ê necessãrio primeiro uma alteração estrutu-
ral- sistema de poder -, para criar-se' condições de imple-
mentar nova estrutura. (Figura 2.6)~

Em qualquer caso, o importante parece
ser a congruência: adequação entre estratégia e estrutura, de
todos os componentes da estrutura entre si, eJa estratégia ao
ambiente.

Isso significa dar uma interpretação
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mais orgânica e dialética a visão mecanicista e linear de
Chandler de que a "estrutura segue a estratégia": existem si-
tuações em que isso ocorre, como existem situações inversas,
onde é necessário primeiro uma alteração estrutural -- siste-
ma de poder para criar-se condições de implementar nova es
tratégia.

No caso das emissoras de TV brasilei-
ras, especialmente nas décadas de 50 e 60, a inadequação da
estrutura, além de gerar baixa ,performance, surgia como uma
barreira i adoção das estratégias mais ~dequadas.

A própria posição de dominação atingl
da pela Globo na década de 70 só torn6u-se possfvel for~
os investimentos de capital estrangeiro --, através do equa-
cionamento prévio da questão organizacional, ainda na segunda
metade dos anos 60, estabelecendo uma estrutura que desse sus
tentação a estratégia de integração vertical dos setores de
produção e vendas, que passou a adotar.

Nesse sentido, esse resultado contes-
ta a sequência estabelecida por Chandler, de que só apóS a
queda dos resultados econômicos, devido ao atrazo da adequação

. da estrutura a um padrão estratégico de f in ido ã p r; o r i, a em-
presa via-se motivada a promover essa adequação.

Durante os anos 70, no entanto, com a
Globo já ocupando uma posição de liderança, a não adequação
da estrutura a uma estratégia baseada em diversidade crescen-
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:e, vai provocar forte impacto negativo nos lucros, especial-
lente quando as condições competitivas acirram-se.

Ficou demonstrado também que as es-
truturas funcionais centralizadas, adequadas para lidar com
~stratêgias de integração vertical, tornam-se pouco efetivas
em re1~ção a estrategias de diversificação, quando comparadas
com estruturas multi-divisionais.

o estudo mostrou também o impacto da
introdução de inovações tecnológicas -- video-tape (1960) e
rede nacional de micro-ondas (1968) --, bem como da institu-
ciona1ização do processo de pesquisa e desenvolvimento, na
concentração econ6mica do setor, que envolui. de indGstria com
petitiva (nascente) para a posição de oligopólio diferenciado

(moderno) •

o p~pe1 desempenhado pela TV, no pro-
P r i o p r o ce s s o d e e x p a n s a o e c on 6 m i c a das em p re s a s a nu n c i a n te s ,
como alternativa para superar o estreitamento relativo de
m e r c a do, f i c a c 1 a r o e s p e c i a 1me nt e nos p e río dos i n i c i a i s d .:~i n
dustrialização ·brasileira -- década de 50/60 --, quando os
anunciantes passam a financiar a priori a própria produção de
programas de TV, como meio de contornar a fragilidade finan-

ceira das emissoras.

Após um grande crescimento, a particj.
paçao da TV na verba publicitãria passa a estabilizar-se noS
anos 70, quando a maturidade dos mercados e a situação de re-

_ •• _~ _. M"..,.. ••..••.•.. _ • ...,. ••• _ •• _-..-~~ •. '~"'.'''' '~.



. 465 .

cessa0 econômica crônica passa exigir uma estratégia de seg-
mentação de mercado e seletividade de mídia (FM e revistas).
(Quadro 5.8).

Particularmente importante foi o re-
sultado desse estudo que mostra o impacto das dificuldades de

. .
tornar endõgeno o processo de criação de programas sobre a
instabilidade na posição de mercado dessas emissoras.

Ou seja, sem alcançar a instituciona-
lização desse processo, emissoras que alcançavam momentaneas
lideranças de audiência, não conseguiam consolidar sua posi-
ção de mercado por ficar na dependência de
dos(73).

"gêni os 11 isola-

Na verdade, ess~ problemitica trans-
cende o caso das emissoras de TV, colocando-se como caracteris
tica das empresas de comunicação, em termos tia dicotomia "ad-
ministração x arte".

Ao contrãrio das empresas industriais
onde a atividade de pesquisa e desenvolvimento que cria os
produtos acha-se totalmente institucionalizada (formalizada),
entendida como parte integrante do prõprio processo de admi-
nistração, nas empresas de comunicação a criação dos produtos
e concebido como uma atividade artística, realizada em bases
muito instiveis, po depender desses Igênios"(74) isolados

'Neste contexto, a administração é entendida como uma ativida-
de complementar: folha de pagamentos, O&M, CPD, ...



. 466.

tssa estrutura estanque nao leva em
consideração a sinergia potencial existente entre a ta.refa cha
ve da administração -- establecimento da estratégia de produ-
to/mercado -- e a atividade artística,pois essa não se limita
ao aspecto artístico em si, por condicionar a própria defini-
ção da estratégia de produto/mercado.

Assim, a escolha de uma estratégia
"e rt f s t ic a " tem implicações administrativas -- econômico/fi-
nanceiras/mercadológicas ... , além das de produção --, poucas
vezes levadas em consideração, como mostram os resultados de
lucratividade. E inversamente, um conhecimento mais profundo
das condições/limitações administrativas, surge como essencial
para direcionar o próprio trabalho artístioo. .~ '-:;'-:

Este resultado do estudo parece indi-
car que um ponto de estrangulamento no desenvolvimento das
empresas de comunicação em geral e das emissoras de TV em pa!
ticular situa-se na dificuldade de encontrar administradores,
com formação suficientemente ampla (generalista), em condi-
ções de integrar os aspectos artísticos e de "b us i ne s s " dessa
atividade.

o r.ecrutamento de especialistas fun-
cionais -- artista, produtor, diretor, finanças, marketing,pe~
quisa,de mercado ... --, devido a razoãvel disponibilidade de

.bons profissionais tem sido relativamente simples, ao contrã-
rio do que ocorre com administradores com a formação citada.
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A adoção de uma estrutura matricial t

baseada em centros de lucro, nos moldes do sistema de gerên -
cia de produtos - "product manager" -, integrando as areas
comercial, financeira, artística e técnica, que hoje parece
ser uma grande oportunidade para as empresas dessa indGstria
obter em sionificativa melhora de performance, esbarra na ine
xistência de profissionais com uma formação especifica.

As próprias editoras que passaram a
adotar o sistema de gerência de produtos não conseguiram im-
plantar efetivamente essa estrutura, limitando-se ao aspecto
formal, exatamente pela dificuldade de encontrar profissionais
capazes de integrar matricialmente essas atividades aparente-
mente díspares, especialmente sob uma visão estratégica.

Em síntese, esse resultado parece in-
dicar a necessidade das escolas de administração criarem/pro-
gramas específicos para formação desse tipo de profissional,
como ocorreu na área de administração hospitalar com programas
do tipo Prohasa(75) da EAESP/FGV.

7 - Limitações

A grande limitação deste estudo pare-
ce ser a mesma apontada por Chandler no seu trabalho pioneiro:
é muito mais fácil o acesso aos dados sobre estratégia, por
serem geralmente visíveis externamente, do que sobre estrutu-
ra, normalmente dados internos(76).
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No presente estudo, de caráter explo-
ratório, esse fato foi atenuado por tratar-se de uma análise
sob a ótica da administração mercadolõgica, e não da adminis-
t ração ge ra 1 - d ir e t ri ze s /p 1a ne j ame n t o a dm i n is t r a t i vo -:-,o n de
aspectos da estrutura organizacional, quando tratados em si
mesmos, tinham um valor secundário.

o impacto da congruência entre estra-
tégia e estrutura sobre a performance econômica só pode ser
estudado, pela disponibilidade de dados, na década de 70, fal
tando um estudo mais detal.hado dos outros perfodos, especial-
mente relacionado ã epoca aurea da Excelsior (1963/64), p~
ra melhor avaliação da influência das condições competitivas.

A análise da relação entre custo da
programação, fndice de audiência e receita, ã nfvel de grupos
de programa, tornando-se disponfvel ,permitiria um melhor en-
tendimento da ·re1ação entre lucratividade e o processo de cria

"

ção dos programas;

o impacto da institucionalização do
processo de geraçao de programas sobre a capacidade das emis-
soras transformarem momentaneas li~eranças de audiéncia em
posição consolidada de mercado precisa ser complementada com
um estudo do ciclo de vida dos programas mais antigos: evolu-

,ção da audiência, mudança de emissora, alterações de concei-
tos, concorrentes diretos, horários de exibição.

Finalmente, a proposta de captar-se

~ .- ._...... •. .••..- ~._.""_, _,~ •••.•••••- •._.- ••_.-.~, -" .--:~ ••••.ft\.' ••••. -----,J' ...." .......-~ ,-
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a relação entre a dinâmica de acumulação do setor de TV, com
o processo de industrialização brasileira em geral, e das em-
presas anunciantes em particular, em termos das estratégias

. ' '. . .

de crescimento e padrões competitivos aí adotadosll(77), deve
ser entendida como uma questão especulativa, que dentro de
um estudo explorat6rio possibilite levantar algumas hipõt~ses
que e s ti m u 1 e pesq ui s a s f utu r as, e m c o n d i ç õ e s ,I d e p ro p o r c io n a r
o aprofundamento adequado ã mesma.

8 - Sugestões para Pesquisas Futuras

As propostas para novos estudos si-
tuam-se no contexto da análise sobre as limitações do i tem
anterior, incluindo-se:

i) análise das relações entre custo da programaçao,
índice de audi~ncia e receita como meio de oti-
mizar os resultados de uma emissora de TV(78).

ii) estudo de programas curriculares para cursos de
administração visando o desenvolvimento de exe-
cutivos, com formação ampla, capazes de integràr
o s a s pe ct o s a r t í s t i c os e de 11b u s i n e s s 1\, C a ra c te
rísticos da operaçao de empresas de comunicação
em geral e emissoras de TV em particular ..

iii) estudos de ciclo de vida de programas de TV: evo
lução 'da au d i ên c í a , mudança de emissora, altera
ções de conceito, concorrente direto, horários
de exibição ...
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iv) análise das relações entre as diferentes motiva
ções (psicológicas) dos telespectadores e o pr~
cesso de criação dos programas.

v) impacto de diferentes estratégias de segmentação
de mercado sobre a lucratividade das emissoras.

I •

: •..

.•. I .
. ~
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ANEY0 4
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ANE XO 5

PORTFOLIODE PRODUTO:GLOBO - 82

~-----------+---4~~~----~----------~-------------t6.1
5

o 7B
7A

10

3B 4A O
8A O

Lr~~~~ __ ~#8~B__--r---~----4----------'----------------~ O
12.0 10.08.0 6.0 4.0 2.0 1.0 0.0

Parcela Relativa de Mercado
r,LOBO/82
Dl - Verpertino (jornal, novela, desenho e filme)
D2 - Novela/Jornal/Novela/Jornal
~3 - Nove l a/dí vsr-so (Viva o Gor-do , Terça Nobre, Bem Amado, Chico Anísio, Sexta

Süper, Filme)
~4 - Novela (Filme/Jornal)
)5 Desenho, Filme, Humor (Balança mais nao cai; Planeta dos Homens)
)6 - Trapalhões
J7 - Fantãs ti co
)8 - Esporta/Filme

.'ORTFOLIO DE PRODUTO/LEGENDA GERAL

01 • 12·18 hS./SeM.n.l
02 - 18-20 hs./Seman.l
03 - 20~22 hs./Semanal
04 - 22·24 hs./Semanal
OS - 12-18 hs./Domlngo
OI • 18-20 hs./Domingo
07 - 20-22 hs./Domlngo
08 • 22-24 hs./DoMlngo
\::: '.
A - Sio Paulo
• - Rto de Janeiro

.-
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AN E XO 6
PORTF6LIO DE PRODUTO: GLOBO - 71/72

20
lA

o 8A

15
o 8Bo 5B 2A 3A 4A

11,6
6A,lB

O 02B 06B
4B

3BO 07B

10

5

~~~-.-.--r--.---.-----+---------.----------~20.02.0 1.010.0

Parcela Relativa de Mercado

GLOBO 71/72
01 - Vespertino (Desenho, Jornal, Novela. Filme)
02 - Filme/Novela/Jornal03 - Novela, Dverso (Faça Humor; M. Franco; Discoteca do Chacrinha,

UAU, Caso Especial; Filme)
04 - Novela/Jornal/Filme
05 - S. Santos
06 S. Santos
07 - Chacrinha
08 - Filme

'ORTFOLIO DE PRODUTO/LEGENDA GERAL

01 • 12-18 hs./Semanal
02 - 18-20 hs./Semanal
03 - 20~22 hs./Semanal
04 - 22-24 hs./Semlnal
05 - 12-18 hs./Oomlngo
OI - 18-20 hs./Oomlngo
07 - 20-22 hs./Domlngo
08 - 22-24 hs./Domlngo

. ...~~"

A • Sio Paulo
• • Rto dt Janeiro
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ANEXO 7

PORTF6LIO DE PRODUTO: SBT - 82

5

. :1.

4B
~------------~----~-----4----~~~--r-------------~11.0 0.0 O3.0 2.0

Parcela Relativa de Mercado

SBT /1982

01 - Vespertino (Desenho, Bozo, Povo na TV)
02 - Jornal/Novela/Novela
03 - Reprise (Novela/Novela) e diversos (Shows/Limite, Terra do Riso;

Reapertura; Alegria 82; Moacir Franco).
04 - Sessão Premiada (Filme)/Homem do Sapato Branco·
05 - Silvio Santos
06 - Silvio Santos
07 - Filme
08 - Filme·

PORTFOLtO DE PRODUTO/LEGENDA GERAL

A • Sio Paulo

01 - 12·18 hs./Semanal
02 • 18-20 hs./Semanal
03 - 20~22 hs./Semanat
04 • 22-24 hs./Semanal
05 - 12-18 hs./Oomlngo
OS - 18-20 hs./Oomlngo
07 - 20-22 hs./Domingo
08 - 22-24 hs./Oomlngo

• • Rto de Janetro
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ANEXO 8

PORTFOLIO DE PRODUTO: TUPI - 71/72
~~~~~~ __J-__~ ~~--------~--------------120

08A O 5A

15
8B O

05B
11.6

O
7A 10

2B6BOQ. 4B

7B
003B

5

~~~~ __~~~~~ __~*---------~~----------~.O
2.0 1.0 0.0

Parcela Relativa de Mercado

TUPI 71/72

01 - Vespertino (Espo~te, Jornal, Filme, Desenho)
02 - Novela/Novela/Jornal03 - Novela e Diversos (Indic Ouro, Filme, Cidinha Livre; Filme;

Clube dos Artistas, Bibi)
04 - Filme (Notícia/Esporte)
05 - Esporte/Filme
06 - Flãvio Cavalcanti
07 - Flãvio Cavalcanti
08 - Esporte-Filme

I
i,

I
i
!

PORTFOLIO DE PRODUTO/L~GENDA GERAL

01 - 12-18 hs./Semanal
02 - 18-20 hs./Semanal
03 - 20,22 hs./Semanal
04 - 22-24 hs./Semanal
05 - 12-18 hs./Domlngo
06 - 18-20 hs./Oomlngo
07 - 20-22 hs./Domlngo
08 - 22-24 hs./Domlngo
....
A - São Paulo
a - Rio de Janeiro
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ANEXO 9
""'cc....
~

'cc~ PORTFÕLIO DE PRODUTO: BANDEIRANTES - 82o..c::
cc
>:....
cc
~~

OlA
6A •

• 7B
7A, lB6 2A

3A r-. '6B
'-"
• sB

4A O 03B - -
0sA - - -

.' 02B
8A .

°4B

8B

3.0 2.0 1.0 0.0

Parcela Relativa de Mercado

BANDEIRANTES 1982
01 Vespertino (Jornal/Esporte/Filme/Desenho/Variedades)
02 - Filme/Novela/Jornal
03 Novela/Boa Noite Brasil
04 - Filme
05 - O Italianissimo/Esporte/Filme
06 - D. Santa/Especial
07 - Filme/Notícia
08 - Canal Livre/Filme

'ORTFOLIO DE PROOUTO/LEGENDA GERAL

01 • 12-18 hs./Semanal
02 - 18-20 hs./Semanal
03 - 20~22 hs./Semanal
04 • 22-24 hs./Semlnal
05 - 12-18 hs./Dominqo
06 - 18-20 hs./Dominqo
07 • 20-22 hs./Dominqo
08 - 22-24 hs./Domingo

A - Sio Paulo
• - Rio de Janeiro

10

6.1
5

O
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ANEXO 10

PORTF6LIO DE PRODUTO: BANDEIRANTES - 71/72
I I

PIA

8A
O 05A

4A 2A 3A
r!I r-...
'-' U\JObA

°7A

.. -

. -

I

20

15

11.6

10

5

o

2.0 1.0 0.0
Parcela Relativa de Mercado

BANDEIRANTES 71/72
01 - Vespertino (Esporte/Filmes/Variedades)
02 Filmes
03 - Jornal/Filmes
04 - Filme/Jornal/Esporte
05 - Esporte/Filme
06 - Filme
07 - Filme
08 - 5sporte/Filme

'ORTFOLtO DE PRODUTO/LEGENDA GERAL

01 - 12-18 hs./Semanll
02 - 18-20 hs./Semanal
03 - 20~22 hs./Semanal
04 - 22-24 hs./Semanal
05 - 12-18 hs./Domtngo

.OI - 18-20 hS./Domingo
07 - 20-22 hs./Domtngo
08 - 22-24 hs./Domingo
.;~

A -.Sio Paulo
• - Afo 4e Jln.f~o- - - ~. .. ~
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