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Esta publicação é resultado da parceria entre o Globo Universi-
dade e o Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva (Obi-
tel). Iniciada em 2008, tem como objetivo apresentar e discutir as 
análises sobre produção, audiência e repercussão sociocultural da 
ficção televisiva na América Latina e na Península Ibérica, por meio 
de publicações e seminários.  

Publicações produzidas: 
• Anuário Obitel 2008: Mercados Globais, Histórias Nacionais 
• Anuário Obitel 2009: A Ficção Televisiva em Países Ibero-

Americanos: narrativas, formatos e publicidade

• Anuário Obitel 2010: Convergências e Transmidiação da 

Ficção Televisiva

• Anuário Obitel 2011: Qualidade na Ficção Televisiva e Par-

ticipação Transmidiática das Audiências

Sobre o Globo Universidade:
Criado em 1999, o Globo Universidade tem como missão 

compartilhar experiências para somar conhecimento. Para que isso 
aconteça, estabelece uma relação de parceria permanente com o 
meio acadêmico. Por meio da realização de debates, seminários, pu-
blicações e apoio a pesquisas, o Globo Universidade contribui para 
a produção e divulgação científica, além da formação de futuros 
profissionais. Desde 2008, o Globo Universidade também está pre-
sente na grade de programação da Rede Globo: todos os sábados, às 
7h, o programa exibe reportagens sobre as principais universidades 
do Brasil e do mundo. Em 2011, a atração passou a integrar a grade 
Globo Cidadania, que conta também com os programas Globo Ci-
ência, Globo Educação, Globo Ecologia e Ação.
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BRASIL: A “NOVA CLASSE MÉDIA” E AS REDES 
SOCIAIS POTENCIALIZAM A FICÇÃO TELEVISIVA

Maria Immacolata Vassallo de Lopes, 
Maria Cristina Palma Mungioli

Equipe: 

Clarice Greco Alves, Claudia Freire, 
Helen N. Suzuki, Issaaf Karhawi, 

Ligia Maria Prezia Lemos, Lorena Brettas, 
Neide Arruda, Silvia Torreglossa 

 

1. O contexto audiovisual do Brasil em 2011 

Introdução
O tema da “nova classe média”, ao longo do ano de 2011, soou 

como uma forte metáfora sobre o que há de mais distintivo no con-
texto atual da sociedade brasileira. Ele atualiza o que Martín-Barbero 
(2001, p. 308) apontava no melodrama como forma de recuperação 
da memória popular e forma de indicação dos “modos de presença 
do povo na massa”. O que estaria em jogo no melodrama, segundo o 
autor, é o “drama do reconhecimento”, metáfora que podemos utili-
zar para alguns sinais de identidade dessa nova parcela da população 
que demanda por reconhecimento tanto simbólico, isto é, midiático, 
quanto real, materializado na entrada de 40 milhões de brasileiros 
no mercado de trabalho e de consumo1. Assim, temos o “drama do 
reconhecimento” dessa parcela da população afetando todas as mí-
dias, principalmente a televisão, nas telenovelas, nos programas de 

1 Entre 2003 e 2011, cerca de 40 milhões de pessoas, uma Argentina, juntou-se à classe 
média aqui. Cf. Marcelo Neri, “A nova classe média” (Caderno Mercado). Fonte: Folha 
de São Paulo, 29/01/2012. 
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humor e até no jornalismo. A tomada de decisão por parte das re-
des em tornar a programação da televisão mais popular não deve 
ser entendida como simplificação ou produção de conteúdos mais 
apelativos, mas antes como um processo bastante difícil de incluir 
novas vozes ou demandas nessa programação. Assim, chegamos a 
2011 com uma oferta crescente de oportunidades de se fazer e de ver 
televisão de diferentes maneiras, e a nova classe C quer se ver retra-
tada, pelo menos nas “três telas” (TV, celular e computador). Essas 
experiências novas são, realmente, desafios à ficção, notadamente à 
telenovela, que deve se reinventar na sua condição de “narrativa da 
nação” (Lopes, 2003), agora em ambiente transmidiático.

O segundo destaque, e que não deixa de estar vinculado ao que 
apontamos antes, é que o ano de 2011 pode ser considerado o “ano 
das redes sociais”. Em pouquíssimo tempo o brasileiro tornou-se 
o terceiro usuário de rede social e o Brasil o sétimo mercado de 
internet do mundo2. A expansão da banda larga já aponta a inter-
net como a mídia que mais cresce no país. As conversações diretas 
e indiretas sobre a telenovela expandem notavelmente o repertório 
compartilhado e tornam mais complexa a semiose social vinculada 
diretamente a ela. 

Esses são os dois fenômenos que emprestam o título ao presen-
te capítulo.

1.1. A televisão aberta no país 
O Brasil possui seis redes nacionais de televisão aberta, sendo 

cinco privadas – Rede Globo, SBT, Record, Band e Rede TV – e 
uma pública, a TV Brasil. Em 2011, com exceção da Rede TV!, 
todas as televisões produziram e emitiram ficção televisiva.

2 Dados da comScore. Fonte: Tela Viva News, 21/03/2012. 
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Gráfi co 1. Emissoras nacionais de televisão aberta no Brasil

EMISSORAS PRIVADAS (5) EMISSORAS PÚBLICAS (1)

Rede Globo TV Brasil

Record

SBT

Band

Rede TV!

TOTAL EMISSORAS = 6

             Fonte: Obitel Brasil

A audiência de televisão aberta em 2011
Os números da audiência acumulada da TV aberta no ano de 

2011 mostram que a Rede Globo continua com liderança absolu-
ta no meio, 45% de share, mesmo com uma queda de dois pontos 
percentuais em relação ao ano de 2010. O quadro de colocação na 
audiência é semelhante ao do ano anterior, confirmando mais uma 
vez que a participação da Rede Globo é superior à soma das outras 
cinco emissoras. A Record vem em segundo lugar, com 17% de 
share, queda de 1 ponto em comparação ao ano passado. O SBT, 
que aparece em terceiro com 14%, repete o mesmo percentual do 
ano passado. A Band, ocupando a quarta posição no ranking, com 
5% de share, e a Rede TV!, na quinta posição, com 3%, repetem as 
mesmas médias de 2010. Em último lugar no ranking, a TV Brasil 
aparece na sexta colocação, com share de 2%.

Gráfi co 2. Audiência individual de TV por emissora em 2011 (24h)

Fonte: IBOPE PNT /Obitel Brasil

* O item “Outros” inclui dados referentes a MTV, Record News, outros canais, outros 
aparelhos, sintonias não identificadas e sintonias não cadastradas. 

Total Ligados (TL) %

Rede Globo 40

Record 16

SBT 14

Band 5

Rede TV! 2

TV Brasil 1

Outros* 22

TOTAL 100
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Gráfi co 3. Share por emissora em 2011 (7h às 24 h)

Total Ligados 
Especial 
(TLE) **

Share in-
dividual 

%

Rede Globo 45,3 52

Record 17,1 20

SBT 14,4 16
Band 5,0 6

Rede Tv! 2,5 4
TV Brasil 1,5 2
TOTAL 85,8 100%

Fonte:  IBOPE PNT / Obitel Brasil

** Total Ligados Especial (TLE): totaliza a audiência de todas a emissoras de TV e 
exclui os índices coletados para VCR (videocassete), pay-per-view, videogame, DVD, 
internet, circuito interno, canais de áudio (transmitem programação de rádios AM e FM) 
e como monitor de computador. Com o TLE é possível calcular o share das emissoras 
com base na audiência “pura” de televisão.

Tanto o quadro de análise de audiência como o de share de 
2011 não se diferenciam muito do apresentado em 2010. Os motivos 
da discreta queda de audiência da televisão em 2011, apontada pelo 
IBOPE, são os mesmos discutidos no Anuário Obitel 2010, ou seja, 
além da mudança de hábitos e usos da televisão em geral, o aumento 
da oferta de assistência em mídias móveis (em táxi, ônibus, metrô) 
e, principalmente, o crescimento da chamada “nova classe média”, 
que influenciou, mais uma vez, o consumo das mídias, pulverizando 
a audiência para internet, DVDs etc. Isso significa dizer que, nu-
mericamente, as alterações na audiência nacional praticamente se 
assemelham às do ano de 2010.

2%
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20%
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Gêneros de programas transmitidos pela TV em 2011

Gráfi co 4. Gêneros e horas transmitidos pela TV3

Fonte: IBOPE/Obitel Brasil 

Os gêneros informação e ficção ocuparam, juntos, 46% da pro-
gramação televisiva no Brasil. As ficções foram responsáveis por 
mais de 21% da grade, com leve crescimento em relação a 2010, 
quando ocuparam 20,5%. Os programas de informação tiveram 
um crescimento mais acentuado em 2011 (25,1%) frente a 2010 
(23,8%). Seguiram-se os programas de entretenimento (16,9%), 
com redução de 6% em relação a 2010 (18%). Também os progra-
mas religiosos (9,5%) apresentaram redução frente ao ano anterior 
(10,6%). O gênero esportivo apresentou leve aumento, de 6,4% para 
6,6% em 2011, mesmo com a Copa do Mundo em 2010. Os progra-
mas políticos apresentaram redução de quase 90% de horas, fato 
explicado pelas eleições em 2010. Ainda os programas educativos 
(0,6%) e de outros gêneros (19,8%) preencheram a programação te-
levisiva brasileira com médias semelhantes às do ano anterior, quan-
do responderam por 0,6% e 19% da programação, respectivamente.

3 Categorias: Entretenimento: auditório, game show, humorístico, musical, reality show, 
show, premiação, feminino, moda e making of. Esporte: esporte e futebol. Ficção: te-
lenovela, série, minissérie, fi lme, desenho adulto, infantil. Informação: documentário, 
entrevista, jornalismo, reportagem. Outros: televendas, rural, turismo, saúde, sorteio, 
espaço empresarial.

Gêneros trans-
mitidos

Horas de 
exibição

%

Informação 13 183:04 25,1
Ficção 11 243:40 21,4
Entretenimento 8 877:33 16,9
Religioso 4 965:38 9,5
Esporte 3 455:09 6,6

Educativo 317:41 0,6

Político 62:41 0,1

Outros 10 351:20 19,8
Total 52 456:46 100
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1.2.  Televisão pública
A TV Brasil é a única rede de televisão pública em canal aber-

to. Desde sua implantação, em 2007, enfrenta dificuldades na sin-
tonização4, o que deve ser um dos motivos de sua baixa audiência. 
Porém, a emissora5 lembra que os dados de audiência do canal não 
incluem a audiência dos programas produzidos pela emissora e re-
transmitidos pelas televisões educativas, universitárias, e que che-
gam a abastecer 72% da programação das emissoras públicas do 
país.

Em seu site, via WebTV, disponibiliza 24 horas de programas 
jornalísticos, culturais, infantis e documentários. Opera o único ca-
nal público internacional do Brasil, TV Brasil – Canal Integración, 
que transmite via satélite para América Latina, Estados Unidos, Por-
tugal e África, além de estar nas redes sociais Twitter, Facebook, 
Orkut, Flickr e YouTube. Como canal público, a TV Brasil realiza 
sua produção de conteúdo ficcional e documental principalmen-
te por meio de editais destinados a produtoras independentes. Em 
2011, a TV Brasil exibiu as três séries vencedoras do projeto/edital 
“FICTV/Mais Cultura” – Natália, Brilhante F.C. e Vida de Estagi-

ário –, e foi uma das poucas emissoras a transmitir uma produção 
estrangeira, a série portuguesa Equador.

1.3. Televisão paga 
O fato mais extraordinário do setor de telecomunicações do 

país em 2011 foi o crescimento da TV paga em 31,4%, alcançando 
um total de 42 milhões de pessoas ou 22% da população6. Esse re-
sultado eleva para 12,7 milhões o número de assinantes, tornando o 
Brasil o maior mercado de TV por assinatura da América Latina em 

4 Acessível via parabólicas, parabólicas digitais, TVs por assinatura de todo o Brasil 
e canais abertos em alguns Estados. Disponível em: http://tvbrasil.org.br. Acesso em 
jan/2012.
5 Cf. FNDC – “Precisamos fazer com que essa programação seja vista”, diz novo diretor 
da TV Brasil. Zero Hora, 08/01/2012  (versão on-line). Disponível em: http://zerohora.
clicrbs.com.br/. Acesso em 30/01/2012.
6 Considerando o número  por domicílio, segundo o IBGE, de 3,3 pessoas.
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números absolutos7. Os dados positivos devem-se especialmente ao 
aumento do poder de compra da classe C, que passou a representar 
30% dos assinantes. A ascensão de 40 milhões de pessoas à classe 
C, fato já notado no Anuário Obitel 2011, levou as operadoras de 
TV paga a lançar opções de pacotes (TV por assinatura, telefonia 
fixa, banda larga) com preços mais acessíveis, elevando para 31% a 
penetração nessa classe social8. Como efeito desse processo de de-
mocratização havido no sistema das comunicações no país em 2011, 
o perfil dos assinantes da TV paga passou a ser: 43% da classe C; 
26% da classe B; 24% da classe A; e 7% da classe D. Uma mudança 
cultural imediatamente notada foi a substituição na grade dos canais 
pagos de um grande número de programas estrangeiros legendados 
por programas dublados (filmes e séries, principalmente).

Deve-se observar ainda que o serviço de TV paga, chamado 
de DTH – Direct to Home – foi regulamentado por nova legislação 
(Decreto nº. 7.670, de 16/01/2012), que unificou as regras de todos 
os serviços com base nas tecnologias de distribuição – cabo, satélite 
e micro-ondas.9 Com o estímulo da nova lei de TV por assinatura, 
a ser discutida mais adiante, há previsões de que o crescimento do 
setor deve continuar. Um exemplo é a expansão dos investimentos 
do IBOPE, que vem aumentando as praças de aferição de audiência 
da TV paga.

Ficções na TV Paga
Os anuários Obitel dos três últimos anos vêm registrando au-

mento expressivo de programas de ficção brasileira produzidos e 
veiculados exclusivamente na TV paga. Em 2009 foram cinco tí-
tulos, já em 2010 houve um salto para 15, e, em 2011, o número 
total de títulos exibidos subiu para 27. Com relação à ficção ibero-

7 Fonte: “Muito além das novelas”. Estadão.com.br, 17/01/2012.  Disponível em: http://
www.estadao.com.br/noticias/impresso. Acesso 30/01/2012 
8 Fonte: Exame. Classe C é nova consumidora de TV paga no Brasil. Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/marketing/noticias. Acesso em jan/2012.
9 Fonte: Tela Viva News. Serviço cresce 31,4% em um ano. Disponível em: http://www.
telaviva.com.br. Acesso em jan/2012.
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americana, observa-se um decréscimo entre os anos de 2010 e 2011, 
quando foram transmitidos dois títulos frente a cinco em 2010.

Na TV paga, os dez canais mais vistos são, pela ordem: Rede 
Globo, Record, SBT, Band (canais abertos), Discovery Kids, Spor-
TV, Cartoon Network, RedeTV! (canal aberto), Disney Channel e 
Nickelodeon10. Entre os dez, cinco são emissoras de TV aberta, in-
cluindo as quatro primeiras colocações. Observa-se que na TV paga 
o hábito de assistir aos canais abertos não só é mantido como agora 
as pessoas pagam para vê-los a fim de ter melhor qualidade de ima-
gem (no Brasil, o sinal dos canais abertos é gratuito). Outra razão 
para o crescimento da TV paga tem sido a oferta insuficiente pelos 
canais abertos de conteúdos para o público infantil, explicando-se 
por isso a grande audiência de canais para essa faixa de idade na 
TV paga. Outro segmento importante são os canais de esportes, cuja 
programação se torna mais ampla, diversificada e internacionaliza-
da. Para além dessas mudanças, o que os novos dados da TV paga 
permitem dizer é que o brasileiro não trocou os canais abertos pelos 
fechados, que precauções devem ser tomadas acerca das generaliza-
ções sobre a queda de audiência da TV aberta e, principalmente, que 
não há evidências empíricas sobre a “morte anunciada” do repertó-
rio comum e identitário que a ficção, notadamente a telenovela, vem 
renovando na cultura da nação, em consonância com as transforma-
ções que vive o país.

Tabela 1. Produções nacionais inéditas na TV paga em 2011

10 Fonte: FNDC – AdNews. 13/10/11. Brasileiro assina TV paga para ver canais aber-
tos. Disponível em: http://www.fndc.org.br/internas.php?p=noticias&cont_key=735211. 
Acesso em jan/2012.

TÍTULOS NACIONAIS – 27 FICÇÕES

Multishow – 22 fi cções nacionais
1. 220 voltz
2. Adorável psicose – 2ª temporada
3. Barata fl amejante
4. Bicicleta e melancia – 2ª temporada
5. Cara metade
6. De cabelo em pé

GNT – 2 fi cções nacionais
23. Duas histéricas
24. Duas histéricas – 2ª temporada

Canal Brasil – 1 fi cção nacional
25. O vampiro carioca

FOX – 1 fi cção nacional
26. 9MM: São Paulo – 2ª temporada
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Fonte: Obitel Brasil

Os canais brasileiros que produzem ficção televisiva na TV 
paga são Multishow, GNT e Canal Brasil, os três pertencentes à 
Globosat, da Rede Globo. Nos canais estrangeiros, a ficção brasilei-
ra aparece em coproduções com Fox e HBO. Em 2011, o Multishow 
estreou 18 títulos de ficção, alguns em mais de uma temporada, so-
mando 22 estreias. Em sua maioria, essas produções têm o formato 
de série, com grande predomínio do gênero comédia, dirigida para 
um público jovem/adulto. No gênero drama o canal exibiu apenas 
um título: Oscar Freire, 279. Entre os canais estrangeiros, em 2011, 
a Fox exibiu sete episódios da série 9MM São Paulo (coproduzida 
com a Moonshot Pictures), e o canal HBO exibiu Mulher de fases, 
sua primeira série de humor (coproduzida com a Casa de Cinema de 
Porto Alegre). Assinala-se que em 2012 a HBO dará continuidade à 
série Mandrake, agora no formato de telefilme, mantendo a copro-
dução com a Conspiração Filmes.

Para enfrentar o mercado do serviço on-demand da Netflix, as 
operadoras de TV paga apresentam alternativas: a Net oferece para 
assinantes o Now, diretamente no televisor, e o Muu, no compu-
tador, com conteúdo dos canais Globosat. Já o Clube Sky Online, 
disponível para os assinantes Sky, anunciou a expansão em breve do 
serviço para não assinantes.

7. Desenrola aí – 2ª temporada
8. Desprogramado
9. Ed Mort
10. Mais X favela
11. Morando sozinho
12. Morando sozinho – 2ª temporada
13. Na fama e na lama – 2ª temporada
14. Na fama e na lama – 2ª temporada
15. Olívias na TV
16. Open bar – 2ª temporada
17. Oscar Freire 279
18. Os fi guras
19. Os gozadores
20. Os gozadores
21. Sensacionalista
22. Sensacionalista – 2ª temporada

HBO – 1 fi cção nacional
27. Mulher de fases

TÍTULOS IMPORTADOS (ÂMBITO 
Obitel) – 2 FICÇÕES

FOX – 1 fi cção
1. Mentes em choque – Espanha

HBO – 1 fi cção
2. Prófugos – Chile

TOTAL DE FICÇÕES NACIONAIS: 27
TOTAL DE FICCÇOES IMPORTADAS: 
2
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1.4. Novas mídias: internet, redes sociais, televisão digital
Em termos de tecnologias de comunicação e informação, o ce-

nário do país em 2011 foi bastante dinâmico, apresentando inova-
ções tanto nos dispositivos como nos usos midiáticos. Enquanto os 
dados quantitativos atestam esse movimento, os brasileiros fizeram 
de 2011 “o ano das redes sociais”, quando os seus “nós” se mostra-
ram intensos pontos de encontro de pessoas, instituições e mídias. 
“Acompanhe-nos no Facebook, sigam-nos no Twitter, vejam-nos 
no YouTube, visitem nossas páginas na internet”, são palavras de 
ordem que envolvem  a todos em todos os lugares. A impressão é 
que todos têm (ou ambicionam ter) blogs, pertencer a comunidades, 
entrar em listas, seguir algo ou alguém. É fato que esse é o novo 
ecossistema de comunicação vivido cotidianamente por um expres-
sivo número de brasileiros. E a ficção televisiva, de forma alguma, 
poderia ficar fora desse ambiente, como mostraremos adiante, no 
tópico 4 deste capítulo.

O Brasil foi o terceiro país do mundo que mais cresceu na inter-
net em 2011, com 18% de aumento no número de usuários, ficando 
atrás apenas do México e da China. O país ultrapassou a marca de 
77 milhões de pessoas com acesso à internet em qualquer ambiente 
(domicílios, trabalho, escolas, lan houses), mais de 4 milhões a mais 
que no ano anterior. O número de usuários ativos, que acessam a 
rede mundial de casa ou do trabalho, atingiu mais de 46 milhões de 
pessoas, o que fez do Brasil o sétimo maior mercado de internet no 
mundo

11
.

As redes sociais foram acessadas por mais de 85% dos usuários 
de internet ativos no Brasil, colocando os internautas brasileiros à 
frente do Japão (77%) e dos Estados Unidos (74%) nesse quesit0

12
. 

11 Fontes: Ibope Nielsen Online. Total de pessoas com acesso à internet atinge 77,8 
milhões. Disponível em: http://www.ibope.com.br/. Acesso em 23/02/2012. Tela Viva 
News. No mercado mundial de Internet, EUA perdem espaço e mobilidade avança. Dis-
ponível em: http://www.telaviva.com.br/. Acesso em 09/01/2012. Brasil já é o sétimo 
maior mercado de internet no mundo. Disponível em: http://g1.globo.com . Acesso em 
21/03/2012. 
12 Fonte: G1. No Brasil, Google facilita ascensão do Facebook à liderança. Disponível 
em: http://g1.globo.com/. Acesso em 23/02/2012.
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Os brasileiros também gastaram mais tempo nas redes sociais, com 
média de quase oito horas e meia por mês, confirmando a tendência 
apontada pelo Anuário Obitel 2010. O Facebook triplicou o número 
de usuários no país em 2011 e superou pela primeira vez o Orkut, 
atingindo mais de 30 milhões de visitantes únicos

13
, 2 milhões a 

mais que o Orkut
14

.
O uso da internet móvel (em celulares, tablets e modem 3G) 

quase dobrou em relação a 2010, atingindo mais de 40 milhões de 
novos usuários em 2011

15
.

No quarto ano de operação, a TV digital atingiu 46% da popula-
ção em 480 municípios

16
. Como política de telecomunicações para a 

implantação generalizada dessa tecnologia, o governo pretende tor-
nar obrigatória a produção de televisores com o aplicativo Ginga

17
. 

Está previsto para 2013 o fim da consignação de canais analógicos, 
e o “apagão analógico” deverá ocorrer em junho de 2016.

1.5. Políticas de Comunicação
No que tange às políticas de radiodifusão e de telecomunica-

ções no Brasil, os assuntos que mais tiveram destaque em 2011 fo-
ram o Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) – criado pela Lei 
12.485/2011 (antigo PLC116); as discussões do Plano Nacional de 
Banda Larga (PNBL); e a revisão do Código Brasileiro de Teleco-
municações (de 1962), em discussão desde a 1ª Conferência Nacio-
nal de Comunicação registrada no Anuário Obitel 2011.

13 Corresponde a cada diferente dispositivo (computador, tablet, celular ou iPod) usado 
para acessar a internet.
14 Fonte: Ibope Nielsen Online. Total de pessoas com acesso à internet atinge 77,8 mi-
lhões. Disponível em: http://www.ibope.com.br/. Acesso em 23/02/2012.
15 Fonte: Agência Brasil. Número de usuários de internet móvel no país quase dobra em 
2011, diz ministro. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/. http://agenciabrasil.
ebc.com.br/. Acesso em 23/03/2012. 
16 Fonte: Anatel. Cobertura da TV Digital Contagem da População. Disponível em: http://
www.anatel.gov.br. Acesso em 23/02/2012.

17
 Ginga é um middleware para aplicações de TV digital do sistema Nipo-Brasileiro de 

TV Digital Terrestre (ISDB-TB). Disponível em: http://www.ginga.org.br. Acesso em: 
23/02/2012
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A nova lei de TV por assinatura altera radicalmente as regras 
do mercado de TV paga no país reunindo-as no Serviço de Acesso 
Condicionado (SeAC)

18
. A lei determina a abertura do mercado de 

TV paga às empresas de telecomunicações e estabelece a obriga-
toriedade de cotas para produção nacional. Os canais pagos deve-
rão veicular durante o horário nobre, no mínimo, três horas e meia 
por semana de conteúdo brasileiro. Metade dessa cota deverá ser 
de produtoras nacionais independentes, sem vínculo com grupos de 
radiodifusão. A previsão para a lei entrar em vigência é final do 
primeiro trimestre de 2012, e caberá à ANCINE (Agência Nacional 
do Cinema) regular e fiscalizar as atividades de programação e de 
empacotamento do SeAC

19
.

O objetivo é fomentar a produção nacional, buscando ocupar 
70% do mercado de assinatura. Estima-se que haverá um investi-
mento de 400 milhões de reais (quase 200 milhões de dólares) para 
a produção audiovisual nacional em 2012. Neste momento em que 
a lei ainda não foi implantada, há uma enorme expectativa em re-
lação à abrangência das mudanças, o que fará com que antigos e 
novos players alterem suas posições no tabuleiro. Estaria para ser 
gestado um novo modelo de negócio de televisão em razão da obri-
gatoriedade de conteúdo nacional a ser produzido por “produtoras 
independentes”.

O Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) continuou sendo 
discutido em 2011 em seus objetivos de expandir em três anos, após 
sua implementação, a cobertura da internet de banda larga a 68% 

18 “Serviço de telecomunicações de interesse coletivo prestado no regime privado, cuja 
recepção é condicionada à contratação remunerada por assinantes e destinado à distribui-
ção de conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, de canais nas modalidades avulsa 
de programação e avulsa de conteúdo programado e de canais de distribuição obrigató-
ria, por meio de tecnologias, processos, meios eletrônicos e protocolos de comunicação 
quaisquer” (Artigo 2º da Lei 12.485/2011).
19 Programação refere-se à “atividade de seleção, organização ou formatação de conte-
údos audiovisuais apresentados na forma de canais de programação, inclusive nas mo-
dalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado” (Artigo 2º da Lei 
12.485/2011). Empacotamento refere-se à organização “de canais de programação, inclu-
sive nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado, a serem 
distribuídos para o assinante” (Artigo 2º da Lei 12.485/2011).
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dos domicílios, elevar a velocidade a 1Mbps e baixar o custo aos 
usuários. Houve também a continuidade do polêmico debate sobre o 
novo marco regulatório das comunicações, que pretende rever o Có-
digo Brasileiro de Telecomunicações, de 1962, principalmente no 
que toca à mudança de fiscalização das concessões de emissoras de 
rádio e TV. Também aconteceram debates em torno da redefinição 
do sistema de classificação indicativa dos conteúdos de televisão, 
cinema, jogos eletrônicos, segundo interpretação requerida pelo Mi-
nistério da Justiça em 2010.

1.6. Publicidade, merchandising e merchandising social na ficção 
televisiva

Em 2011, o total do investimento publicitário nas mídias al-
cançou 88,3 bilhões de reais (cerca de 50 bilhões de dólares) e sua 
distribuição entre os veículos foi praticamente a mesma de 2010. O 
investimento publicitário na TV aberta foi de 46,3 bilhões de reais 
(aproximadamente 27 bilhões de dólares), um aumento de 15,3% 
em relação a 2010. Esse dado contraria as discussões sobre a queda 
nos índices de audiência da televisão. Desse total, 53% foram para 
a TV aberta, ficando em segundo lugar o jornal impresso, com 20% 
das receitas. Pela primeira vez, a TV paga aparece em terceiro lugar, 
com 8%, superando as revistas. A internet repetiu o índice de maior 
crescimento relativo do ano, 71%; entretanto, manteve o quinto lu-
gar obtido em 201020.

20 Segundo dados do Monitor Evolution, do IBOPE, que acompanha os investimentos 
em compra de mídia realizados em 38 cidades nos principais meios de comunicação. Os 
valores consideram a tabela de preços dos veículos.
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Gráfi co 5. Investimento publicitário por meio em 2011

Em relação às áreas de investimento, o comércio e o varejo 
voltaram a liderar, com 22% dos gastos publicitários, aparecendo 
em seguida os setores de higiene e beleza, bebidas (cervejarias), au-
tomobilístico e de bancos21.

Merchandising na ficção
As ações de merchandising, ou product placement, continua-

ram presentes nas ficções, como em anos anteriores. Em 2011, os 
principais segmentos anunciantes foram, pela ordem, cosméticos, 
moda, veículos, alimentos e mercado financeiro.

Merchandising social na ficção22

Marca distintiva da telenovela brasileira, o merchandising so-
cial*, ou ações socioeducativas inseridas em suas tramas, novamen-
te provocaram acaloradas discussões pela audiência, nas mídias e 
nas redes sociais. Em 2011, foram objeto de debate os temas da ho-
mossexualidade e do combate à homofobia em ficções exibidas por 
Rede Globo, Record e TV Brasil. Devido à importância desse tema, 
ele será abordado com mais profundidade no tópico 3 deste capítulo.

Na Rede Globo, líder dessas ações em telenovelas, outros te-
mas abordados foram: direitos da infância, alfabetização e assédio 

21 Fonte: IBOPE Media-Monitor-Evolution,
22 Considerada uma das marcas da telenovela brasileira, são estratégias de comunicação 
que consistem na veiculação de mensagens socioeducativas inseridas nas tramas fi ccionais.
*  Atualmente chamado de “temas de responsabilidade social” pela Rede Globo.

Meio Investimento %
TV aberta 46,3 53
Jornal 17,2 20
Tv paga 7,4 8
Revista 7,2 8
Internet 5,4 6
Rádio 3,6 4
Mob. Urbano 0,4 0,5
Cinema 0,3 0,4
Outdoor 0,1 0,1

Total 87,9 100,0Fonte: IBOPE/Obitel Brasil
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sexual, em Aquele beijo; vida social e relacionamento amoroso na 
terceira idade, adoção e tratamento de câncer de próstata, em A vida 

da gente; desenvolvimento sustentável e preconceito, em Insensato 

coração; incentivo à leitura e ao trabalho voluntário, em Morde & 

assopra; emancipação profissional da mulher, violência doméstica 
e ética na medicina, em Fina estampa. As telenovelas da Record 
também apresentaram inserções sobre uso de drogas, violência do-
méstica, Síndrome de Down, prevenção da AIDS, importância da 
prática esportiva e adoção de crianças e adolescentes, em Vidas em 

Jogo; e também bullying e o alcoolismo, em Rebelde.

2. Análise do ano: ficção estreia nacional e ibero-americana 

Tabela 1. Ficções exibidas em 2011

TÍTULOS NACIONAIS INÉDITOS – 41 

Rede Globo – 29 títulos nacionais
1. Acampamento de férias (minissérie)
2. Aline (série)
3. Amor em quatro atos (série)
4. Aquele beijo (telenovela)
5. Araguaia (telenovela)
6. Astro, O (telenovela)
7. Batendo o ponto (série)
8. Bem-amado, O (minissérie)
9. Chico Xavier (minissérie)
10. Cordel encantado (telenovela)
11. Divã (série)
12. Fina estampa (telenovela)
13. Força-tarefa (série)
14. Grande família, A (série)
15. História do amor, A (quadro do Fan-
tástico*)
16. Homens de bem (telefilme) 
17. Insensato coração (telenovela)
18. Lara com Z (série)
19. Macho man (série)
20. Malhação (soap opera)

SBT – 1 título nacional
36. Amor e revolução (telenovela)

TÍTULOS IMPORTADOS INÉDITOS – 
6

SBT – 1 título importado
1. Camaleões (telenovela – México)

Band – 3 títulos importados
2. Isa TKM (série – Venezuela)
3. Quase anjos – 1ª temporada (telenove-
la – Argentina)
4. Quase anjos – 2ª temporada (telenove-
la – Argentina)

TV Brasil – 2 títulos importados
5.Equador (série – Portugal)
6. Karkú (telenovela – Chile)

TÍTULOS DE REPRISES – 20

Rede Globo
1. Clone, O (telenovela)
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Fonte: Obitel Brasil

*Fantástico é uma revista eletrônica dominical exibida pela Rede Glo-
bo no horário nobre.

Em 2011, o total das ficções televisivas exibidas em canais 
abertos no Brasil foi de 67, das quais 47 foram inéditas, represen-
tando um aumento de 6,3% frente a 2010. A Rede Globo foi a maior 
responsável por esse aumento, já que produziu dez títulos a mais em 
2011. A emissora manteve a hegemonia nessa produção, com quase 
71% e 41 títulos inéditos. A Record, bem abaixo, retomou o segun-
do lugar, após ter ficado em terceiro em 2010, com seis títulos, ou 
15%. Segue-se TV Brasil, com pouco mais de 7%, Band, com 5%, 

21. Morde e assopra (telenovela)
22. Mulher invisível, A (série)
23. O relógio da aventura (série)
24. Passione (telenovela)
25. Por toda minha vida-Cartola (docu-
drama)
26. Por toda minha vida-Frenéticas (do-
cudrama)
27. Tapas e beijos (série)
28. Ti-ti-ti (telenovela)
29. Vida da gente, A (telenovela)

Record – 6 títulos nacionais
30. Madeireiro, O (telefilme)
31. Menino grapiúna, O (telefilme)
32. Rebelde (telenovela)
33. Ribeirão do tempo (telenovela)
34. Sansão e Dalila (minissérie)
35. Vidas em jogo (telenovela)

TV Brasil – 3 títulos nacionais
39. Brilhante F.C. (minissérie)
40. Natália (minissérie)
41. Vida de estagiário (minissérie)

Band – 2 títulos nacionais
37. Anjos do sexo (série)
38. Julie e os fantasmas (série)

2. Sete pecados (telenovela)
3. Mulheres de areia – telenovela

Record
4. História de Ester, A (telenovela)
5. Mutantes, Os (telenovela)
SBT
6. Amigas e rivais (telenovela)
7. Cristal (telenovela)
8. Esmeralda (telenovela)
9. Fascinação (telenovela)
10. História de Ana Raio e Zé Trovão, A 
(telenovela)
11. Maria Esperança (telenovela)
12. Marimar (telenovela)
13. Pérola negra (telenovela)
14. Uma rosa com amor (telenovela)

Band
15. Julie e os fantasmas (série)

TV Brasil
16. Alfavela (unitário)
17. Brilhante F.C. (série)
18. Elvis e o cometa (unitário)
19. Pulo do gato (unitário)
20. Última saída, A (unitário)

TOTAL GERAL DE TÍTULOS EXI-
BIDOS: 67
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e SBT, com 2%, sendo que este último produziu apenas um título 
inédito ao longo do ano. As reprises tiveram 150% de aumento em 
relação a 2010 (de oito para 20), sendo apenas o SBT responsável 
pela exibição de 45% delas, seguido pela TV Brasil, com 25%, Rede 
Globo, com 15%, Record, com 10%, e Band, com 5%.

Tabela 2. Total de fi cções de estreia em 2011

Ficção Títulos %
Capítulos/
Episódios

% Horas %

Nacional 41 87,2 2.163 80,3 1.462:05 83,0

Ibero-americana 6 12,8 531 19,7 298:50 17,0

Latino-americana (âmbito 
Obitel)

6 12,8 531 19,7 298:50 17,0

Latino-americana (âmbito 
não Obitel)

- - - - - -

EUA (produção hispânica) - - - - - -

Ibérica - - - - - -

Outras  (coproduções ibero-
americanas)

- - - - - -

Total 47 100,0 2.694 100,0 1.760:55 100,0

Fonte: Obitel Brasil

A produção nacional de estreia no país, em 2011, foi de 41 
títulos, representando 87% do total das estreias. Houve a redução de 
oito títulos em relação a 2010 (49), porém com um aumento de mais 
de 13% nas horas nacionais produzidas e de quase 18% em relação 
a capítulos ou episódios. Essa redução ocorreu porque a Rede Globo 
não produziu unitários (spin-offs, especiais), habitualmente exibidos 
no final do ano, e o SBT reduziu sua oferta de ficção inédita a apenas 
um título. Do total de horas exibidas, 83% foram de produção nacio-
nal e 17% ibero-americana, renovando a natureza majoritariamente 
nacional da produção de estreia, o que ocorre desde o início da série 
Obitel, em 2006. Seis títulos foram importados de países do âmbito 
Obitel, o mesmo que em 2010, porém com um aumento de 11% de 
horas devido à substituição de uma série por uma telenovela.  



146  |  Obitel 2012

Tabela 3. Ficções de estreia exibidas no Brasil, por país

                     País Títulos %
Capítulos/
Episodios

% Horas %

BRASIL 41 87,2 2.163 80,3 1.462:05 83,0

Argentina 2 4,4 197 7,3 118:30 6,7

Chile 1 2,1 128 4,8 51:10 2,9

Colômbia - - - - - -

Equador - - - - - -

Espanha - - - - - -

EUA (produção
 hispânica)

- - - - - -

México 1 2,1 62 2,3 35:45 2,0

Portugal 1 2,1 30 1,1 24:00 1,4

Uruguai - - - - - -

Venezuela 1 2,1 114 4,2 69:25 4,0

Outras (produções e 
coproduções de outros 
países latino-am/ibero-
am)

- - - - - -

Total 47 100,0 2.694 100,0 1.760:55 100,0

Fonte: Obitel Brasil

Em 2011, todos os seis títulos ibero-americanos foram impor-
tados de países do âmbito Obitel, tal como em 2010. O SBT exibiu 
a telenovela Camaleões, do México; a Band exibiu duas tempora-
das da telenovela Quase anjos, da Argentina, e a série Isa TKM, 

da Venezuela; e a TV Brasil transmitiu as telenovelas Karkú, do 
Chile, e a série Equador, de Portugal. Ressalta-se que, em 2011, as 
produções argentinas somaram mais que as horas das produções do 
Chile, México e Portugal juntas. E, por outro lado, houve a redução 
das ficções mexicanas a apenas um título e de 57 horas em relação a 
2010 (dois títulos e 92 horas).

Conforme vemos na tabela 4, o prime time nacional liderou em 
relação às demais faixas horárias, concentrando 40% dos capítulos/
episódios e 47% das horas produzidas no ano. A faixa da noite apre-
sentou crescimento de quase 5% em relação a 2010, aproximando-
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se dos 32%, enquanto a faixa da tarde teve redução de mais de 4%, 
com pouco mais de 21% de horas. Observa-se maior participação 
das produções importadas na faixa da tarde, com quase 50% das 
horas exibidas, mostrando aumento superior a 4% em comparação 
a 2010. Deve-se notar que não houve exibição de produções ibero-
americanas no prime time e que as faixas da tarde e da manhã (esta 
inaugurada em 2010) concentraram 92% dessa produção, tendo ha-
vido um ligeiro aumento nas horas de ambas as faixas. O prime time 
continua sendo a faixa horária que concentra a maior porcentagem 
de horas de ficção exibida, com 39%, enquanto as faixas da tarde e 
da noite praticamente empatam, com 26% e 28%, respectivamente. 
No geral, nota-se que, em 2011, a ficção televisiva distribui-se em 
curva normal através dessas três faixas.
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De acordo com a tabela 5, novamente, a telenovela foi o for-
mato mais exibido em 2011, com 14 títulos, um ligeiro aumento 
(um título) em relação ao ano anterior. Apesar da estabilidade no 
número de títulos, houve um aumento significativo no número de 
horas: 1.222h frente às 1.074h de 2010. Das 14 telenovelas, somente 
a Rede Globo produziu dez (71%), duas a mais em relação a 2010. 
A Record produziu o mesmo número de títulos que em 2010 (três) 
e o SBT diminuiu de dois para um título. Por sua vez, as séries 
aparecem com 13 títulos, um a mais que em 2010, reafirmando o 
crescimento contínuo e gradativo desse formato desde 200823. As 
minisséries também cresceram, com sete títulos e aumento de 75%, 
três títulos a mais que em 2010. No formato telefilme, houve três 
títulos contra apenas um em 2010 e 2009, o que promoveu a sua 
presença pelo terceiro ano consecutivo. Como dissemos, não hou-
ve exibição de unitários em 2011, causando queda vertiginosa em 
relação a 2010, quando houve 15 títulos no formato. Dois fatos, 
possivelmente conjunturais, devem ser citados: a Rede Globo não 
produziu nem um dos seus tradicionais unitários de final de ano e 
a TV Brasil transformou em minisséries os unitários exibidos em 
201024. No formato docudrama, houve dois títulos em 2011 contra 
três em 2010. Na categoria outros25, dois títulos foram exibidos em 
2011, frente a apenas um em 2010. Com base nos dados da tabela 
5, parece possível afirmar que a diversificação dos formatos ficcio-
nais já constitui tendência da ficção televisiva brasileira, pois foram 
reafirmados tanto a variedade quanto o aumento de títulos em cada 
formato. 

23 Em 2008 foram sete títulos, em 2009, 11, e em 2010, 12 títulos de séries.
24 Em 2010, oito episódios-piloto selecionados por meio edital FICTV/Mais Cultura fo-
ram exibidos pela emissora. Desses, Brilhante F.C., Natália e Vida de estagiário recebe-
ram incentivo para produção de minisséries em 2011.
25 A partir desse anuário de 2011, a categoria outros foi desmembrada e passa a integrar 
apenas os formatos soap opera e quadros de fi cção, passando os formatos docudrama e 
unitário a categorias autônomas.
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Tabela 6. Formatos da fi cção nacional por faixa horária

Formatos Manhã %
Tar-
de

%
Prime 
time

%
No-

turno
% Total %       

Telenovela - - 3   49,9   7  63,7   4    18,2 14 34,1

Série - - 1   16,7   1    9,1 11    50,0 13 31,7

Minissérie - - 1   16,7   2  18,2   4    18,2   7 17,1

Telefi lme/
TV 
movie

- - - - - -   3    13,6   3   7,3

Unitário - - - - - - - - - -

Docudrama - - - - - -   2     8,3   2    4,9

Outros (soap 
opera etc.)

- - 1   16,7   1 - - -   2    4,9

Total 0 0,0 6 100,0 11 100,0 24 100,0 41 100,0

Fonte: Obitel Brasil

Na distribuição dos formatos na grade horária, as telenovelas 
predominam largamente no prime time e na faixa da tarde. Já a faixa 
noturna apresenta maior diversificação de formatos, com séries, te-
lenovelas, minisséries e a novidade de três telefilmes. 

O prime time exibiu 11 títulos, predominantemente de teleno-
velas nacionais. A Rede Globo produziu as suas seis tradicionais 
telenovelas para esse horário (Ti-ti-ti, Passione, Morde & Assopra, 
Aquele beijo, Fina estampa, Insensato coração), e a Record, apenas 
uma (Rebelde). A TV Brasil exibiu duas minisséries no prime time 
(Brilhante F.C. e Vida de estagiário).

O horário noturno destacou-se como faixa privilegiada para a 
exibição de ficções nacionais, confirmando tendência, já assinalada 
em 2010, de deslizamento do horário nobre para o noturno. Nos 24 
títulos exibidos predominou o formato série. Entre as séries exibidas, 
nove foram produções inéditas da Rede Globo (Tapas e beijos, A 

mulher invisível, Aline, Amor em quatro atos, Batendo o ponto, Divã, 

Força-tarefa, Lara com Z, Macho man). A Band produziu a série 
Anjos do sexo. Das sete minisséries nacionais produzidas, quatro fo-
ram exibidas no horário noturno: duas produções da Rede Globo, 
originalmente filmes transformados em minisséries (O bem-amado e 
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Chico Xavier), uma da Record (Sansão e Dalila) e uma da TV Brasil 
(Natália). Registra-se o aumento de títulos de telefilmes. Em 2011 
foram três, um da Rede Globo (Homens de bem) e dois da Record (O 

madeireiro e O menino Grapiúna), sendo que esta emissora vinha 
exibindo um telefilme por ano desde 2009. No formato docudrama, a 
Rede Globo apresentou dois títulos: Por toda minha vida – Cartola e 

Por toda minha vida – Frenéticas. Em outros houve a exibição de A 

história do amor, quadro do Fantástico. Uma nova característica dos 
formatos na grade de programação – também registrada em 2010 – 
foi o menor tempo de duração das séries e minisséries, com um total 
de 20 títulos ocupando parte do horário nobre e, principalmente, o 
horário noturno, fato que conferiu perfil inédito à grade de progra-
mação em 2011. O remake da telenovela O astro, no horário das 23h, 
com 64 capítulos, ilustrou bem essa tendência.

Tabela 7. Duração capítulos/episódios nacionais 
(sem intervalos comerciais)

Duração Capítulos/Episódios %

Curta  (até  30')   391 18,1

Média  (30'- 60') 1.751 80,9

Longa  (+ 60')     21 1,0

Total 2.163 100,0

                       Fonte: Obitel Brasil

Desde o inicio da série Obitel, os capítulos/episódios de média 
duração predominam na ficção brasileira. No entanto, observa-se 
um aumento gradativo na duração dos capítulos das telenovelas da 
Rede Globo, principalmente as exibidas às 21h. Se a média de dura-
ção do capítulo dos últimos quatro meses de 2010 foi de 52 minutos, 
no mesmo período em 2011 foi de 60 minutos. Por outro lado, os 
capítulos/episódios de curta duração tiveram um aumento de quase 
100 capítulos, 32,5% a mais que em 2010. Esse número é inédito e 
representa um movimento contrário ao que vinha sendo observado 
em anos anteriores, uma vez que nos cinco anos da série Obitel, 
quatro apresentaram queda e um manteve-se igual. Vemos aí a va-
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lorização das séries de meia hora, tradicional formato das sitcoms 
norte-americanas. Já os episódios de longa duração, mesmo com o 
aumento do número total de capítulos/episódios retratado na tabela 
2, continuam apresentando ligeira queda, caindo de 24, em 2010, 
para 21, em 2011.

Tabela 8. Época da fi cção nacional

Época Títulos %

Presente 32   78,1

De época   2     4,9

Histórica   6   14,6

Outras   1    2,4

Total 41 100,0

                              Fonte: Obitel Brasil

Quanto à temporalidade retratada pelas ficções, houve o pre-
domínio de tramas no presente, tendência mantida desde o início da 
série Obitel, em 2006. Contudo, na comparação com 2010, desta-
cou-se, em 2011, a exibição três vezes maior do número de títulos 
de narrativas históricas, de duas para seis ficções: Amor e Revolução 
(SBT), Sansão e Dalila e O menino Grapiúna (Record), Chico Xa-

vier e dois especiais Por toda minha vida, um dedicado a Cartola e 
outro a Frenéticas (Rede Globo). As duas ficções de época foram O 

cordel encantado e O bem-amado. A série O relógio da aventura 
(Rede Globo) foi classificada em outras.

Tabela 9. Os dez títulos mais vistos em 2011: 

origem, formato, share

Título

País de 
origem 
da ideia 
original/
roteiro

Canal
TV 

privada / 
pública

Formato
Roteirista / 

autor da ideia 
original

Aud.
% *

Share
%

1º. Passione Brasil
Rede 
Globo

Privada Telenovela Silvio de Abreu 43,97 67,1

2º. Fina 
estampa

Brasil
Rede 
Globo

Privada Telenovela Agnaldo Silva 40,13 64,0
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Título

País de 
origem 
da ideia 
original/
roteiro

Canal
TV 

privada / 
pública

Formato
Roteirista / 

autor da ideia 
original

Aud.
% *

Share
%

3º. Insensato
     coração 

Brasil
Rede 
Globo

Privada Telenovela
Gilberto Braga / 
Ricardo Linhares

37,06 59,3

4º. Ti-ti-ti Brasil
Rede 
Globo

Privada Telenovela
Maria Adelaide 
Amaral

32,35 57,4

5º.  Morde & 
      assopra

Brasil
Rede 
Globo

Privada Telenovela Walcyr Carrasco 32,15 54,1

6º.  Cordel 
      encan-
tado

Brasil
Rede 
Globo

Privada Telenovela
Thelma Guedes / 
Duca Rachid

29,62 52,4

7º. Tapas e 
beijos

Brasil
Rede 
Globo

Privada Série Claudio Paiva 28,89 48,8

8º. A grande 
     família

Brasil
Rede 
Globo

Privada Série
Bernardo Gui-
lherme /Marcelo 
Gonçalves

28,82 50,1

9º. Aquele 
beijo

Brasil
Rede 
Globo

Privada Telenovela Miguel Falabella 28,10 51,3

10º. Ara-
guaia

Brasil
Rede 
Globo

Privada Telenovela Walther Negrão 25,17 48,3

Total de Produções: 
10

Roteiros Originais Nacio-
nais: 100%

Roteiros Estrangeiros: 0%

Fonte: IBOPE/Obitel Brasil - * Audiência domiciliar. Em 2011, no PNT, 1 ponto percen-
tual equivale  a 184.730 domicílios.

Pelo quinto ano consecutivo, produções da Rede Globo ocupam 
integralmente o quadro das dez maiores audiências de ficção da TV 
aberta brasileira, com produções nacionais e roteiros originais. Quan-
do analisado o share, observam-se algumas mudanças: Aquele beijo 
passa do nono para o sétimo lugar, e Tapas e beijos vai para a nona 
posição. Nota-se, pela primeira vez, desde o início da série Obitel, que 
oito dos dez títulos são telenovelas, confirmando a preferência dos 
brasileiros pela longa serialidade. Mas aí também está refletida a au-
sência, em 2011, dos unitários de fim de ano da Rede Globo. Destaca-
se ainda o sucesso e longevidade da série A grande família26, no ar 
desde 2001 e estando no top ten em todos os anos monitorados pelo 
Obitel. 

26 Trata-se da segunda versão da série homônima e de grande sucesso nos anos 1970.
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A tabela 10 mostra a maioria das ficções do top ten no horário 
nobre e as telenovelas das 21h nos três primeiros lugares, fato tam-
bém observado nos anuários 2010 e 2011. A faixa da tarde exibiu 
duas telenovelas e a da noite duas séries. Quanto ao gênero, obser-
va-se praticamente um equilíbrio entre drama e comédia romântica. 
Já a duração dos capítulos/episódios evidencia o padrão de capítulos 
de média duração.

Tabela 11. Temáticas dos dez títulos mais vistos em 2011

Títulos            Temáticas dominantes Temáticas sociais

1º. Passione

– Ambição e vingança
– Falsidade ideológica
– Adultério e bastardia
– Assassinatos

– Dependência química
– Abuso e exploração sexual
– Pedofi lia
– Aborto

2º.  Fina 
estampa

– Desigualdade e confronto entre 
classes sociais
– Segredos do passado
– Percepção extrassensorial 
– Honestidade e trabalho como 
valores sociais
– Disputa pela guarda de menores
– Revelação de identidades

– Violência doméstica
– Direitos da infância e adolescência
 – Incentivo à leitura e à escrita 
– Prevenção e tratamento de doenças
– Fertilização in vitro e gestação 
assistida
– Preconceito e discriminação

3º. Insen-
sato cora-
ção

– Rivalidade entre irmãos
– Ambição e vingança 
– Disputa por herança
– Submundo do crime
– Novas confi gurações familiares.
– Corrupção

– Cidadania e direitos
– Desenvolvimento sustentável
– Educação formal
– Homossexualidade e combate à 
homofobia.
– Atividades ilegais e corrupção
– Preconceito e discriminação

4º. Ti-ti-ti

– Ambição
– Mundo da moda
– Falsidade ideológica e revelação 
de identidade
– Perda de memória
– Inveja e vingança 

– Prevenção e tratamento de doenças
– Valorização da diversidade 
cultural 
– Homossexualidade
– Trabalho voluntário

5º. Morde & 
assopra 

– Confl ito de classes 
– Ambição
– Política e corrupção
– Robótica
– Paleontologia

– Direitos básicos de cidadania
– Desenvolvimento sustentável 
– Preconceito e discriminação
– Prevenção e tratamento de doenças
– Saúde da gestante e do bebê 
– Atividades ilegais e corrupção
– Trabalho voluntário
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Títulos Temáticas dominantes Temáticas sociais

6º. Cordel 
encantado

– Histórias e costumes populares 
brasileiros
– Cangaço nordestino
– Realeza europeia, disputa e usur-
pação de coroa
– Revelação de identidades
– Premonições e milagres
– Relacionamentos extraconjugais 
e bigamia

– Direitos civis e sociais
– Violência doméstica
– Diversidade cultural e regional
– Educação formal / alfabetização
– Cuidados na gestação

7º. Tapas e 
beijos

– Amizade
– Relacionamento amoroso e 
extraconjugal
– Amizade de mulheres acima de 
30 anos

– Socialidade suburbana

8º. A grande 
familia 

– Relações familiares
– Relações entre vizinhos
– Cotidiano das famílias das classes 
populares

– Protagonismo feminino
– Socialidade suburbana

9º. Aquele 
beijo

– Revelação de identidades 
– Transexualidade
– Preconceito social e racial
– Corrupção e crime organizado
– Falsidade ideológica
– Abandono e maltrato de menores 
– Paranormalidade 

– Direitos da infância e adolescência
– Divulgação da cultura e das artes
– Educação formal / alfabetização
– Assédio sexual
– Atividades ilegais e corrupção

10º. Ara-
guaia

– Cultura indígena, rituais e po-
deres mágicos.
–Vida circense
– Religiosidade
– Perseguição política e guerrilha 
do Araguaia na década de 1970
– Proteção ambiental e ecologia

– Direitos da criança e do adoles-
cente
– Exploração sustentável 
– Saúde da gestante e do bebê
– Prevenção e tratamento de doenças
– História recente do país

Fonte: Obitel Brasil/Globo Universidade

Como em outros anos, as temáticas dominantes nas ficções do 
top ten de 2011 fazem parte da matriz do gênero melodramático. 
Neste ano, tal quadro evidencia-se mais claramente, pois oito das 
top ten são telenovelas. Sobressaem relações familiares, vingança, 
ambições, adultério, revelações de identidade, bastardia, disputas 
entre classes sociais, preconceitos raciais e de classe, abandono de 
menores, corrupção. Porém, em seus desdobramentos, as tramas 
tratam de assuntos de grande atualidade, como proteção ambiental, 
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sustentabilidade e sexualidade(s) – homossexualidade, transexuali-
dade – e novos arranjos familiares, o que atualiza o gênero, reforça 
sua importância sociocultural e promove na narrativa o debate de 
problemas e conflitos atuais. Assim, a presença de temáticas sociais 
confere às ficções maior proximidade com o cotidiano e abre espaço 
de discussão, especialmente nas telenovelas. Notam-se, entre as te-
máticas sociais, assuntos relativos à saúde, com destaques para tra-
tamento de vários tipos de câncer; abordagens de cunho legal e ético 
da reprodução assistida e da adoção de crianças; pedofilia; violência 
doméstica; e a introdução de temas como sustentabilidade e prote-
ção ambiental. As temáticas sociais são desenvolvidas ao longo da 
trama em diferentes núcleos das ficções, possibilitando o tratamento 
do assunto a partir de diversas perspectivas, complementares e anta-
gônicas, conferindo à telenovela a condição de “narrativa televisiva 
complexa”27.

Novamente, há predomínio do ambiente urbano, inclusive nas 
séries. As metrópoles do Rio e de São Paulo constituíram o espaço 
privilegiado para o desenvolvimento das tramas. A acentuada im-
portância dos vários subplots fez sobressair, mais uma vez, o prota-

gonismo coral nas telenovelas. O protagonismo coral e o ambiente 
popular suburbano são também as características das duas séries de 
comédia do top ten (A grande família e Entre tapas e beijos). No 
entanto, cabe destacar duas telenovelas em que ambiente e locali-
zação geográfica ocorrem fora do eixo das metrópoles nacionais. 
Araguaia se passa na região de mesmo nome, no interior do Brasil, 
onde houve intensa luta entre a guerrilha e os militares na década de 
1970 e onde há uma rica cultura de matriz indígena. Buscou-se, nes-
sa telenovela, resgatar a memória desses acontecimentos da história 
recente do país, ao mesmo tempo em que se abordou a questão da 
proteção ambiental de maneira socioeducativa. Já Cordel encantado 

27 Entendemos que a complexidade narrativa que Mittell (2006) atribui às séries da te-
levisão norte-americana contemporânea vem caracterizando a telenovela brasileira, pelo 
menos desde os anos 1970.
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se passa na cidade fictícia de Brogodó, cuja caracterização cênica, 
locações e temáticas relacionadas à literatura de cordel mesclaram 
numa narrativa mítica o cangaço nordestino e a corte europeia. Tudo 
para remeter de maneira inequívoca à cultura e ao imaginário do 
Nordeste brasileiro. A diversidade de espaços e tramas no top ten é 
propícia à produção de sentidos que não se ancora apenas na oposi-
ção arquetípica entre a cidade e o campo, mas principalmente numa 
apreensão mais complexa das relações entre esses ambientes; afinal, 
trata-se de uma realidade vivida por milhões de brasileiros que tran-
sitam aceleradamente entre um rural que se moderniza e um urbano 
que se ruraliza.

3. O mais destacado do ano 

A telenovela Cordel encantado 
Com uma proposta diferenciada em termos de abordagem te-

mática e acabamento estético28, Cordel encantado, telenovela das 
18h da Rede Globo, foi destaque em 2011. Escrita por Thelma Gue-
des e Duca Rachid, a trama apoia-se na abordagem criativa de um 
enredo bem conhecido pelo público: o amor proibido entre uma 
princesa e um plebeu29.

Ambientada no início do século XX, na fictícia cidade de Bro-
godó, no Nordeste brasileiro, e em Seráfia, fictício reino europeu, 
Cordel encantado coloca frente a frente dois universos aparente-
mente distintos que convergem no tempo e no espaço para dar início 
à busca da princesa perdida Aurora, filha do rei de Seráfia, criada 
como Açucena em terras brasileiras por um casal de nordestinos. 

28 Cordel encantado foi a primeira telenovela da Rede Globo a utilizar câmeras de 24 
quadros por segundo que conferem às imagens texturas próximas às do cinema. 
29 A trama, além dos altos índices de audiência para o horário, obteve grande repercussão 
nas redes sociais. Ilustra bem a presença de Cordel encantado na internet o fato de ela 
estar entre os dez itens mais procurados pela audiência brasileira no Google, conforme 
o Google trends. Cf. Google Zeitgeist 2011. Disponível em: http://www.googlezeitgeist.
com/pt-BR/top-lists/br/fastest-rising-searches. Acesso em 16/01/2012.
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O discurso híbrido da cultura oral sertaneja construiu uma trama 
envolvente baseada em duas importantes matrizes narrativas da cul-
tura brasileira: a literatura de cordel30 e a telenovela. Os conflitos 
e seus entrelaçamentos com histórias de nossa enciclopédia (Eco, 
1997) remetem à intertextualidade criada não apenas em termos lite-
rários, mas também em termos de memória de narrativas de cinema 
e televisão. Cordel encantado enreda-nos pela polissemia e plasti-
cidade semiótica do texto audiovisual em um mundo ficcional com 
referências diretas e indiretas aos elementos constituintes das matri-
zes narrativas da telenovela e do cordel. Em termos narrativos, ao 
longo da trama o roteiro utilizou elementos de histórias como A bela 

adormecida, Robin Hood, O homem da máscara de ferro e Grande 

Sertão: Veredas. Mas, além da pluralidade de elementos ligados à 
fantasia, também fez referências a figuras históricas frequentemen-
te retratadas na literatura de cordel: Lampião e Maria Bonita, São 
Francisco de Assis, Rei Dom Sebastião e Antônio Conselheiro. O 
tratamento intertextual e o acabamento estético criaram uma fábula 
moderna saudada pelo público e pela crítica31.

Gêneros e formatos: a ficção brasileira por temporadas 
Os anuários Obitel 2010 e 2011 destacaram a crescente impor-

tância das séries na grade de programação da Rede Globo. Em 2009, 
sublinhávamos as experimentações em termos de formato e conte-
údos e, em 2010, chamávamos a atenção para a prevalência de um 

30 De acordo com Sevcenko, as raízes da literatura de cordel podem ser encontradas na 
cultura popular de base oral da Europa medieval. “Sua matéria-prima eram ciclos de 
lendas celtas e provençais. Esses temas eram transmitidos de geração para geração de 
populações analfabetas, por meio sobretudo dos cantadores de feira ou, mais tardiamente, 
de folhetos impressos, expostos em cordões nas barracas dos próprios poetas. [...] Essa 
literatura oral se difundiu no Brasil desde o início da colonização, especialmente nas 
regiões afastadas da infl uência modernizadora dos portos.” Cf. Sevcenko (1998, p. 137). 
31 Cordel encantado foi escolhida como a melhor telenovela de 2011 pela Associação 
Paulista de Críticos de Arte (APCA), melhor telenovela e melhor fi gurino pelo Prêmio 
Extra de TV e melhor autor (Duca Rachid e Thelma Guedes) no 5º Prêmio QUEM.
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modelo estrutural que se aproximava das sitcoms norte-americanas, 
com cenários fixos e diálogos rápidos tendendo para o humor irô-
nico e o sarcasmo, conforme se observava em S.O.S. Emergência, 
A vida alheia, Separação?!, com temporadas em torno de 20 episó-
dios. 

Em 2011, houve séries com temporadas mais curtas, como 
Amor em quatro atos (quatro episódios), Aline (cinco episódios), 
Batendo o ponto (sete episódios), Divã e Força-tarefa (oito episó-
dios cada), e duas séries com duas temporadas no decorrer do ano, 
A mulher invisível (total de 13 episódios) e Macho Man (total de 20 
episódios). Além desses títulos, destacaram-se duas séries que ocu-
param a grade de programação o ano inteiro e que figuram no top 

ten: a primeira temporada da comédia romântica Tapas & beijos (36 
episódios), que retrata a vida amorosa de duas mulheres de classe 
média baixa, na faixa dos 30 anos, e a sitcom A grande família (37 
episódios) que, em sua 11ª temporada, é a série de ficção mais lon-
geva da TV brasileira.

Outro aspecto a ser destacado refere-se à maior variedade em 
relação ao gênero. Em 2011, além das comédias românticas (Aline, 

A mulher invisível, Divã, Tapas & beijos), houve aquelas mais pró-
ximas do formato sitcom (Macho Man, Batendo o ponto, A grande 

família). Destacou-se, ainda, a terceira temporada de Força-tarefa 

como única do gênero policial, com profundidade na abordagem 
de conflitos psicológicos em uma construção narrativa complexa 
de temática e estética pouco comuns na TV aberta brasileira. Cabe, 
finalmente, destacar o remake de O astro32 no horário das 23h, rei-
naugurando um horário de telenovelas de grande sucesso nos anos 
1970 com abordagem mais adulta. O remake, que teve 64 capítulos 
e estrutura enxuta, pode ser considerado um trabalho de experimen-
tação dentro das telenovelas brasileiras da atualidade, demonstran-

32 A primeira versão da novela, com 186 capítulos, exibida de 06/12/1977 a 08/07/1978, 
no horário das 20h, foi um dos grandes sucessos de Janete Clair, com direção de Gonzaga 
Blota e supervisão de Daniel Filho. O remake foi escrito por Alcides Nogueira e Geraldo 
Carneiro, com direção de Mauro Mendonça Filho, e foi exibido às 23h, de terça a sexta, 
de 12/06 a 28/10/2011.
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do, dessa forma, investimento da emissora nesse formato, que pos-
sui características que facilitam sua comercialização no crescente 
mercado internacional.

O discurso metaficcional da telenovela: autorreferencialidade e 
metalinguagem

Há tempos a telenovela brasileira faz uso da autorreferencia-
lidade e da metalinguagem como recursos narrativos e estilísticos, 
mais ou menos explicitamente, para a construção de personagens e, 
consequentemente, de tramas. Autores como Aguinaldo Silva, Be-
nedito Rui Barbosa, Cassiano Gabus Mendes, Dias Gomes, Gilberto 
Braga, Glória Perez, Lauro César Muniz, apenas para citar alguns, 
empregaram em suas histórias personagens, bordões e até mesmo 
núcleos dramáticos inteiros de outras narrativas ficcionais, eviden-
ciando, dessa forma, a construção interdiscursiva da telenovela. Esse 
tipo de construção narrativa demanda do telespectador operações de 
produção de sentido ancoradas em interpretações características de 
um leitor de segundo nível (Eco, 1997). Em algumas ocasiões, a 
função metalinguística torna-se mais evidente por meio de persona-
gens que comentam, comparam os conflitos e situações dramáticas a 
outros já apresentados em outras telenovelas do próprio autor ou de 
outros autores. A função desses personagens é ativar a memória do 
telespectador e permitir, entre outras possibilidades, a produção de 
sentidos ancorada na identificação de conhecimentos/sentimentos 
compartilhados pelo personagem e pelo telespectador.

Em 2011, o discurso metaficcional esteve presente entre as cin-
co primeiras do top ten, com destaque para Passione, Fina Estampa 

e Ti-ti-ti. Em Passione, de Sílvio de Abreu, a personagem Clô (Irene 
Ravache) remeteu claramente a Maria do Carmo (Regina Duarte) 
de Rainha da Sucata (do mesmo autor, exibida em 1990). Em Fina 

Estampa, de Aguinaldo Silva, os enunciados carregados de autorre-
ferencialidade ficaram mais evidentes em dois personagens: There-
za Cristina (Christiane Torloni) e Crô (Marcelo Serrado). Thereza 
Cristina comparava com frequência suas atitudes às de Nazareth Te-
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desco (Renata Sorrah), personagem de Senhora do Destino (do mes-
mo autor). Em Ti-ti-ti, de Maria Adelaide Amaral, os enunciados 
que remetiam à autorreferencialidade e à metalinguagem permea-
ram os diversos núcleos dramáticos, sobretudo por se tratar de um 
remake que mesclou tramas de duas telenovelas de sucesso de Cas-
siano Gabus Mendes, Ti-ti-ti (Rede Globo, 1985-1986) e Plumas 

& Paetês (Rede Globo, 1980-1981). Outra telenovela que também 
apresentou elementos bastante interessantes de autorreferenciali-
dade e metalinguagem foi Aquele beijo, escrita por Miguel Fala-
bella, que utilizou a estratégia de apresentar o próprio autor como 
um narrador. Enfim, todas essas telenovelas adotaram instâncias de 
enunciação que remeteram à noção de metaficção, caracterizando a 
“condição narrativa da autorreferencialidade, do relato sobre si mes-
ma, da inserção no texto narrativo das próprias preocupações pelo 
estatuto da narrativa” (Calatrava, 2008, p. 138). Esse olhar sobre si é 
uma característica das narrativas modernas, que, como a telenovela, 
proporcionam ampliação das relações entre os mundos reais e os 
mundos possíveis (Eco, 1997).

Um fracasso de 2011: a telenovela Amor e revolução33, do SBT
A telenovela Amor e revolução, levada ao ar pelo SBT, pode 

ser considerada um fracasso tanto em termos temáticos quanto de 
teledramaturgia. A fragilidade do roteiro e da produção frustraram 
as expectativas da audiência e da crítica em relação ao tratamento 
do tema da ditadura militar pós-1964. Apresentada pela emissora 
como uma ficção que mostraria de maneira realista a luta armada 
de grupos de esquerda contra a ditadura militar34, a telenovela utili-
zou como estratégia para fortalecer o aspecto histórico, ao final de 

33 Escrita por Tiago Santiago e dirigida por Reynaldo Boury, Luiz Antonio Piá e Marcus 
Coqueiro. Produzida e exibida pelo SBT de 05/04/2011 a 13/01/2012, na faixa das 22h.
34 Cf. Um banho de história antes do início das gravações, Estadão.com.br/Cultura, 
05/04/2011. Disponível em: http://www.estadao.com.br. Acesso em 18/03/2012; SBT 
retoma a ditadura, Estadão.com.br/Cultura, de 05/04/2011. Disponível em: http://www.
estadao.com.br. Acesso em 18/03/2012.
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cada capítulo, depoimentos de ex-perseguidos políticos e vítimas de 
tortura. Tais depoimentos, enquanto duraram, destacaram-se mais 
que a própria narrativa ficcional e, ao lado das cenas de tortura, não 
apenas incomodaram militares da reserva – que chegaram a pedir 
a censura da telenovela35 –, mas também alimentaram discussões 
acaloradas nos jornais que pautaram as reações de militares e mi-
litantes de esquerda. Apesar disso, a audiência da telenovela36 não 
chegou aos patamares esperados pela emissora, que, por isso, optou 
pelo abrandamento das cenas de tortura em favor das cenas de amor 
e pela suspensão dos depoimentos. A trama contou também com 
um caso de amor entre duas mulheres e exibiu um beijo gay, fato 
que foi visto como uma tentativa de aumentar os ínfimos índices 
de audiência. Anunciada como a oportunidade de se conhecerem 
os sombrios “anos de chumbo” brasileiros, acabou se tornando um 
fiasco em todos os aspectos.

Temática homossexual e combate à homofobia
Em 2011, a homossexualidade e o combate à homofobia esti-

veram presentes em boa parte das telenovelas. Os maiores destaques 
ocorreram em personagens homossexuais na soap opera Malhação 
e nas telenovelas Insensato coração, Ti-ti-ti e Fina estampa (todas 
da Rede Globo), Vidas em jogo (Record) e Amor e revolução (SBT), 
e na série Natália (TV Brasil). Esta última exibiu na TV aberta bra-
sileira o primeiro beijo entre dois homens (com pouca repercussão 
na mídia). Em Fina estampa, o personagem homossexual Crodoaldo 
Valério, o Crô (Marcelo Serrado), atingiu imensa popularidade, ape-
sar de criticado pela mídia por apresentar características caricatas. 
Porém, foi em Insensato coração que a abordagem dessa temática 
chegou a novos patamares na TV aberta brasileira, pois a telenovela 
tratou da questão por meio de diversos personagens homossexuais 

35 Cf. Militares tentam censurar novela do SBT sobre a repressão, 14/04/2011, Folha.
com. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em 18/03/2012.
36 De acordo com o PNT IBOPE, a média de audiência domiciliar de Amor e revolução 
foi de 4,5 pontos.
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com diferentes histórias de vida e atividades profissionais, distri-
buídos pelos diversos subplots da trama. Discursos em favor dos 
direitos dos homossexuais ganharam força por meio de personagens 
(gays ou não), exibindo uma visão ampla das reivindicações dos 
movimentos gays a partir da realidade dos vários segmentos sociais. 
Os seis personagens gays, que foram do executivo ao garçom, mati-
zaram diferentes anseios e reivindicações das comunidades LGBT-
TIS37, enfatizando o merchandising social em favor da aceitação da 
diversidade e do projeto de lei (PLC 122/2006) em discussão no 
Congresso Nacional38.

4. A recepção transmidiática 
Como já afirmamos, as ficções do top ten exibidas no ano de 

2011 foram todas produzidas pela Rede Globo e contaram com ino-
vações nas propostas de interação on-line e off-line feitas pelos pro-
dutores . A tabela 1 ilustra as possibilidades de interação das ficções 
por meio das seguintes categorias: (1) interativa; (2) interativa em 
tempo real; (3) visualização, que permite apenas ver os capítulos; 
(4) visualização interativa, que permite comentários e interação 
com outras pessoas; (5) visualização interativa em rede, que permi-
te deixar comentários e interagir nas redes sociais; (6) visualização 
transmidiática, pela qual produtores oferecem recursos como chats, 
jogos, Twitter, vídeos e fotos, com participação de protagonistas das 
tramas. A tabela apresenta os níveis de interatividade (Lopes et al., 
2009) em cada uma das propostas transmidiáticas oferecidas.

37 Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexuais e simpatizantes.
38 O Projeto de Lei da Câmara 122/2006 criminaliza a discriminação cometida contra 
GLBTTIS ou mesmo heterossexuais, bem como contra pessoas com defi ciência e da ter-
ceira idade, e veio à tona devido a ataques homofóbicos que ocorreram no país em 2011.
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Tabela 1. Os top ten observados em sua proposta transmidiática: 
tipos de interação e práticas dominantes

Teleno-
vela

Canal
Proposta  de 

Transmi-
diação

Tipo de Intera-
ção Transmidi-

ática

Nível de 
Intera-
tividade

Tipo de Práticas 
Dominantes

1 Passione
Rede 
Globo

Site Ofi cial
Visualização 
Interativa em 

Rede
Ativa

Interpretação. 
Ludicidade.
Compartilhamento.

Página no 
Twitter e 
Twitter de 
Personagens

Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Interpretação. 
Comentário. Reco-
mendação. Imita-
ção da Celebração. 
Paródia. Crítica.

Blog do Autor
Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Interpretação. 
Comentário. Dis-
cussão.

Blog de 
Atores

Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Interpretação. 
Comentário. Dis-
cussão.

Loja
Visualização 

Interativa
Ativa Consumo.

Mídia Exte-
rior

Visualização Passiva
Interpretação em 
Ônibus e Metrô

2
Fina 
estampa

Rede 
Globo

Site Ofi cial Visualização 
Interativa

Ativa
Interpretação. 
Ludicidade.
Compartilhamento.

Página no 
Twitter, Face-
book, Orkut 

Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Interpretação. 
Comentário. Reco-
mendação. Imita-
ção da Celebração. 
Paródia. Crítica.

Blog do Autor
Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Interpretação. 
Comentário.

Blog de 
Atores

Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Interpretação. 
Comentário.

Loja
Visualização 

Interativa
Ativa Consumo.

Mídia Exte-
rior

Visualização Passiva
Assistir em Ônibus 
e Metrô

3
Insensato 
coração

Rede 
Globo

Site Ofi cial
Visualização Passiva

Assistir. Pesquisar. 
Ler.

Visualização 
Interativa em 

Rede
Ativa

Interpretação. 
Ludicidade.
Compartilhamento.



166  |  Obitel 2012

Teleno-
vela

Canal
Proposta  de 

Transmi-
diação

Tipo de Intera-
ção Transmidi-

ática

Nível de 
Intera-
tividade

Tipo de Práticas 
Dominantes

 

Blog e Twit-
ter de Perso-
nagens

Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Interpretação. 
Comentário. Reco-
mendação. Imita-
ção da Celebração. 
Paródia. Crítica.

Blog do Autor
Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Interpretação. 
Comentário.

Blog de 
Atores

Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Interpretação. 
Comentário.

Loja
Visualização 

Interativa
Ativa Consumo.

Mídia Exte-
rior

Visualização Passiva
Interpretação em 
Ônibus e Metrô

4 Ti-ti-ti
Rede 
Globo

Site Ofi cial 
Visualização 
Interativa em 

Rede
Ativa

Interpretação. 
Ludicidade.
Compartilhamento.

Blog e Twit-
ter de Perso-
nagens

Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Interpretação. 
Comentário. Reco-
mendação. Imita-
ção da Celebração. 
Paródia. Crítica.

Blog de 
Atores

Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Interpretação. 
Comentário.

Loja
Visualização 

Interativa
Ativa

Pesquisar. Com-
prar.

Mídia Exte-
rior

Visualização Passiva
Assistir em Ônibus 
e Metrô

5
Morde e 
assopra

Rede 
Globo

Site Ofi cial
Visualização 
Interativa em 

Rede
Ativa

Interpretação. 
Ludicidade.
Compartilhamento.

Blog de Per-
sonagens

Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Comentário. 
Interpretação. 
Recomendação. 
Celebração. Com-
partilhamento. 
Ludicidade.

Blog de 
Atores

Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Comentário. 
Interpretação. 
Recomendação. 
Celebração. Com-
partilhamento.

Loja
Visualização 

Interativa
Ativa Consumo.
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Teleno-
vela

Canal
Proposta  de 

Transmi-
diação

Tipo de Intera-
ção Transmidi-

ática

Nível de 
Intera-
tividade

Tipo de Práticas 
Dominantes

6
Cordel 
encantado

Rede 
Globo

Site Ofi cial
Visualização Passiva

Compartilhamento. 
Recomendação.

Visualização 
Interativa

Ativa

Interpretação. 
Compartilhamento. 
Recomendação. 
Ludicidade.

Visualização
Transmidiática

Criativa

Interpretação. 
Remix. Paródia. 
Recomendação. 
Celebração. Com-
partilhamento.

Twitter da 
Telenovela

Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Comentário. In-
terpretação. Re-
comendação. Ce-
lebração. Crítica. 
Compartilhamento. 
Discussão.

7
Tapas e 
beijos

Rede 
Globo

Site Ofi cial
Visualização 
Interativa em 

Rede
Ativa

Interpretação. Paró-
dia. Compartilha-
mento. Ludicidade.

Twitter e 
Blog de Per-
sonagens

Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Interpretação. 
Comentário. Reco-
mendação. Imita-
ção da Celebração. 
Paródia. Crítica.

Loja
Visualização 

Interativa
Ativa Consumo.

8
A grande 
família

Rede 
Globo

Site Ofi cial
Visualização 
Interativa em 

Rede
Ativa

Interpretação. 
Compartilhamento.

Loja
Visualização 

Interativa
Ativa Consumo.

9
Aquele 
beijo

Rede 
Globo

Site Ofi cial
Visualização 
Interativa em 

Rede
Ativa

Interpretação. 
Ludicidade. Com-
partilhamento.

Twitter e 
Blog de Per-
sonagens

Interativa em 
Tempo 
Real

Ativa/
Criativa

Comentário. In-
terpretação. Re-
comendação. Ce-
lebração. Crítica. 
Compartilhamento. 
Discussão.

Loja
Visualização 

Interativa
Ativa Consumo.
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Teleno-
vela

Canal
Proposta  de 

Transmi-
diação

Tipo de Intera-
ção Transmidi-

ática

Nível de 
Intera-
tividade

Tipo de Práticas 
Dominantes

Mídia Exte-
rior

Visualização Passiva
Assistir em Ônibus 
e Metrô.

10 Araguaia
Rede 
Globo

Site Ofi cial
Visualização 
Interativa em 

Rede
Ativa

Interpretação. 
Ludicidade. Com-
partilhamento.

Twitter e 
Blog de Per-
sonagens

Interativa em 
Tempo Real

Ativa/
Criativa

Interpretação. 
Comentário.  Reco-
mendação. Imita-
ção da Celebração. 
Paródia. Crítica.

Fonte: Obitel Brasil

Observa-se na tabela 1 que os sites das ficções televisivas da 
Rede Globo seguem um menu básico comum. Há seções em que é 
possível apenas visualização passiva – assistência de capítulos da 
telenovela e leitura de notícias sobre a trama –, não havendo espa-
ço para comentários. Contudo, essas seções permitem ao usuário 
compartilhar o conteúdo nas redes sociais. Outras seções oferecem 
a visualização transmidiática interativa ativa ou criativa e em tem-
po real. Os espaços de interatividade ativa são compostos de jogos, 
enquetes e aplicativos, nos quais é possível a interatividade criativa 
e permite-se a produção de conteúdo gerado pelo usuário (CGU), 
como remix de imagens. Destaca-se o investimento contínuo na 
criação exclusiva de conteúdos em blogs e Twitter de personagens, 
dos autores e atores.

Cordel encantado, telenovela das 18h da Rede Globo, foi a es-
colhida entre os top ten para estudo de caso da recepção transmidi-
ática. Tal escolha se justifica por ela ter apresentado um universo 
temático e estético bastante diferenciado das produções exibidas 
nesse horário. Cordel encantado se destacou pela forte presença 
de elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro e da cultura 
mundial – com forte apelo aos folhetins do século XIX –, repro-
duzindo os temas e os gêneros do discurso presentes na literatura 
de cordel. Parte desse universo teve continuidade no site de Cordel 
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encantado, que ofereceu links para os capítulos, perfis dos perso-
nagens (alguns deles com vídeos exclusivos de atores), notícias de 
bastidores e galeria de fotos. As seções Interatividade e Fique por 

dentro tiveram enquetes, jogos e conteúdos diversos. Na reta final 
da trama, os fãs foram convidados a enviar imagens relacionadas 
ao universo de Cordel encantado, o que resultou em uma galeria de 
fotos no site oficial. O Bolão de Cordel encantado permitiu ao inter-
nauta deixar seu palpite sobre o desfecho da ficção. Destaque para o 
documentário sobre o cangaço, película produzida pela personagem 
Penélope, jornalista da trama que registra a vida dos cangaceiros de 
Brogodó. Na ficção, a exibição do documentário ocorreu no cinema 
da cidade; já no site, os internautas tiveram acesso a esse vídeo na 
íntegra. A história do Reino de Seráfia foi contada por meio de um 
livro virtual de xilogravuras exclusivamente no site.

Cordel encantado foi ao ar no período de 11 de abril a 23 de 
setembro de 2011, totalizando 143 capítulos. Na última semana de 
exibição, o site de Cordel encantado recebeu um total de 3.397.372 
visitas e 9.926.059 pageviews. Foram realizadas 3.614.693 requisi-
ções de vídeos da novela, sendo 3.536.435 (98%) de trechos com 
acesso livre e 78.258 (2%) de íntegras dos capítulos com acesso 
restrito a assinantes. A última enquete realizada pelo site, “Qual foi 
a pior vilania do Timóteo?”, nos últimos três dias obteve 10.293 
votos39. Tais dados demonstram uma forte participação da audiência 
no site e revelam práticas de consumo da telenovela.

A coleta de dados ocorreu entre 19 e 24 de setembro de 2011, 
última semana de exibição na TV. Em razão de o site oficial não 
permitir comentários, efetuou-se a coleta na rede social Facebook, 
através da palavra-chave “cordel encantado”, resultando mais de 40 
páginas. Para compor a amostra, observaram-se as páginas que con-
tinham comentários de fãs no período da última semana de exibição: 
segunda a sábado (incluindo a reprise do capítulo final).

39 Segundo dados da Central Globo de Produção e do Google Analytics.
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Comunidade 1: 1.339 membros. Data em que entrou no Facebook: mar-
ço/2011. Data do último post: 29/02//2012. Número de comentários na últi-
ma semana de coleta: 187 comentários. 
Comunidade 2: 375 membros. Data em que entrou no Facebook: maio/2011. 
Data do último post: 22/11/2011. Número de comentários na última semana 
de coleta: 85 comentários.
Comunidade 3: 240 membros. Data em que entrou no Facebook: junho/2011.
Data do último: 29/02/2012.  Número de comentários na última semana de 
coleta: 50 comentários.

Tabela 2. Número de comentários por dia (Facebook) na última 
semana de exibição de Cordel encantado

Capítulos Número de Comentários*

Capítulo 139 38

Capítulo 140 56

Capítulo 141 38

Capítulo 142 32

Capítulo 143 125

TOTAL 289

* Na coleta de dados foram considerados os comentários de segunda a sexta-feira. Os 
comentários referentes à reprise do último capítulo, no sábado, foram excluídos.

Fonte: Obitel Brasil

Na semana analisada, houve um total de 289 comentários no 
Facebook. O capítulo que recebeu mais comentários foi o último, 
exibido em 23/09/2011 (sexta-feira), com 125 conteúdos gerados 
pelos usuários (CGU) nas comunidades monitoradas. Cabe ressaltar 
que se observaram diferenças entre as comunidades, principalmente 
quanto ao nível de interação dos usuários na última semana. Nas 
Comunidades 1 e 2 verificou-se a divulgação do conteúdo do site 
oficial da telenovela, o que funcionava como um canal informativo 
da trama e, por isso, menos interativo. Na Comunidade 3, houve o 
menor número de membros e de comentários, mas a grande intera-
tividade nas discussões marcou a página no Facebook. O casal de 
Dora e Felipe foi o favorito pelos fãs que criaram o nome Dolipe 
para se referirem a eles.
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Tabela 3. Tipos de comentários publicados

Cap./Dia Nº. de 
comentários

Tipos de 
comentários

Comentários entre 
usuários

Tipos de 
comentários 

entre os 
usuários           

Cap. 139
19/09/11 38

História 17 +
Personagem 21 +
Atores 8 +
Autor 1 +
Temáticas 3 +
Canal 2 +
Horário 1 +
Trilha 2 +
Link pág. fi cção 17
Línk vídeos 2
Outros links 7

Há comentários entre 
usuários

Interatividade ativa 37
Interatividade criativa 1

Referencial 29
Emotiva 13

Cap. 140
20/09/11 56

História 31 + 1 -
Personagem 30 +
Atores 8 +
Autor 1 +
Temática 3 +
Canal 1 +
Link pág. fi cção 12
Línk vídeos 1
Outros links 6

Há comentários entre 
usuários

Interatividade ativa 53
Interatividade criativa 3

Referencial 23
Emotiva 32
Conativa 2

Cap. 141
21/09/11 38

História 12 +
Personagem 29 +
Atores 9 +
Diretor 1 +
Autor 1 +
Temáticas 1 +
Canal 1 +
Link pág. fi cção 5
Outros links 5

Há comentários entre 
usuários

Interatividade ativa 34
Interatividade criativa 4

Referencial 23
Emotiva 14
Conativa 1

Cap. 142
22/09/11 32

História 18 +
Personagem 17 +
Atores 4 +
Autor 1 +
Temáticas 1 +
Link pág. Ficção 8
Link vídeos 1
Outros links 3

Há comentários entre 
usuários

Interatividade ativa 32

Referencial 17
Emotiva 16
Conativa 1
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Cap./Dia Nº. de 
comentários

Tipos de 
comentários

Comentários entre 
usuários

Tipos de 
comentários 

entre os 
usuários          

Cap. 143
23/09/11 125

História 74 + 3 -
Personagem 65 +
Atores 20 +
Diretor 6+
Autor 5 +
Temáticas 10 +
Canal 2 +
Horário 2 +
Link pág. Ficção 
27
Link vídeos 1
Outros links 17

Há comentários entre 
usuários

Interatividade ativa 125

Referencial 59
Emotiva 75
Conativa 1
Metalinguís-
tica 1

Fonte: Obitel Brasil

Na tabela 3, observam-se as características dos CGU. Como os 
dados foram coletados no Facebook, cada comentário foi conside-
rado/contado como uma interatividade ativa, em função de implicar 
uma ação inicial ou de retorno a uma outra. Poucos comentários 
foram considerados criativos, pois a maioria referia-se a links e no-
tícias sobre a trama. No entanto, deve-se ressaltar que mesmo esses 
procedimentos implicam um investimento emocional do fã em re-
lação à trama, pois envolve leitura, seleção e redirecionamento de 
mensagens que interessam à comunidade. Ao final da última semana 
de exibição, os comentários eram saudosistas, ressaltando a recep-
ção favorável à telenovela. Observou-se que história e personagens 
ocuparam o centro das interações, uma vez que esse é o momento de 
expectativa quanto à resolução dos conflitos. Em decorrência disso, 
houve o predomínio das funções referencial e emotiva. 

Fã1: Parabéns pelo sucesso da novela! Uma das poucas que eu gos-
tei tantoo, mais tantoo que a saudade já aperta! Vocês são ÓTI-
MOOS! super parabéns aos autores, diretos, atores, equipe toda! :D 
24 de Setembro de 2011 às 21:44
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Fã 2: Melhor entretenimento dos últimos tempos! Uma novela que 
trouxe cultura, sonhos, encantamento e talento; isso não vemos há 
tempos, pois parecia que só baixaria dava audiência. Obrigada au-
toras por essa memória boa que cordel já nos deixou! 21 de Setem-
bro de 2011 às 02:20

Os fãs referiram-se a personagens mais carismáticos, melhores 
performances de atores/atrizes, pares românticos favoritos, suges-
tões de final. As conversas giraram em torno de figurino, audiência, 
entrevistas de atores e artigos com críticas aprovadas nas comuni-
dades.

Fã 3: amo amo amo d++++++++++++++ esta linda novela e só 

assisto por causa do casal mas lindo e mais briguento do brasil dora 

e felipe é claro!! DOLIPE FOREVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! êta casal 

arretado!!!! de lindo!!!!!!!!!! visse!19 de Setembro de 2011 às 17:30

Fã 4: Já estou me sentindo orfã de Cordel Encantado...nunca vi tan-

ta beleza, bom elenco e boa história reunidos em uma só novela!!! 

Parabéns Rede Globo!!! 25 de Setembro de 2011 às 22:48

Observou-se um grande número de links para a página oficial 
da telenovela, direcionados, na sua maioria, para jogos, aplicativos, 
enquetes e notícias referentes ao capítulo do dia. Certos comentários 
reportaram-se diretamente aos autores e à produção da telenovela. 
Outro aspecto interessante dos comentários referiu-se à duração da 
telenovela, pois os fãs aprovaram o fato de Cordel encantado não 
ser tão longa como outras telenovelas (143 capítulos versus 180, em 
média).

Além do destaque em termos estéticos e narrativos, Cordel en-

cantado consolidou-se pela movimentação gerada na internet. As 
comunidades elucidam as estratégias interativas dos fãs, que, ape-
sar da restrição de práticas no site oficial da telenovela, constroem 
espaços de sentido e de agrupamento em que a telenovela pode ser 
comentada, compartilhada e elogiada.
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5. Tema do ano: transnacionalização da ficção televisiva brasi-
leira 

O panorama internacional da televisão, na segunda década do 
século XXI, é um terreno complexo de evoluções e tendências contra-
ditórias. Desde os primeiros anos da TV, os Estados Unidos têm sido 
o mais importante exportador de séries, seriados e game shows de TV. 
Mas hoje esse panorama mudou e novos países se impõem na venda 
de produção televisiva. É o caso do Brasil.

Historicamente, a comercialização da telenovela O bem-amado 
(Rede Globo, 1973) para o Uruguai, em 197340, é o marco inicial do 
processo de transnacionalização da ficção televisiva brasileira. Até 
então, a exportação brasileira havia se limitado à venda de roteiros, 
iniciada em 1970 com a telenovela exibida em 1969 pela TV Tupi, 
Nino, o italianinho (Alencar, 2002). Ao longo das últimas quatro 
décadas, o Brasil se tornou um dos principais exportadores de fic-
ção televisiva, sendo a telenovela o formato brasileiro mais visto no 
exterior. Esse crescimento deve ser analisado como integrante do 
processo histórico de consolidação de uma indústria brasileira de 
televisão que se apoiou em um robusto mercado interno (Mattelart 
e Mattelart, 1998; Wolton, 1996; Sinclair, 2009). As emissoras de 
TV aberta no Brasil são fruto de concessão pública governamental, 
cuja regulamentação exige que seu capital seja, pelo menos, 70% de 
origem nacional41. No entanto, mesmo com a abertura de 30% ao 
capital estrangeiro, em vigor desde 2002, a propriedade dos canais 
de TV aberta continua sendo inteiramente brasileira. Esboçado em 
linhas gerais, esse cenário se estrutura através de seis redes nacio-
nais de televisão (cinco privadas e uma estatal), conforme descrito 
no tópico 1 deste capítulo, “formadas por uma cabeça de rede, que 
monta a grade de programação, e por um conjunto de emissoras 
afiliadas que transmitem parte ou a totalidade da grade” (ANCINE, 

40 Cf. dados do Boletim CGCOM, da Rede Globo.
41 Os marcos legais referentes à propriedade das televisões estão na Emenda Constitucio-
nal 036/02 e na Lei 10.610/02. Cf. Mapeamento TV Aberta, ANCINE, 2010. Disponível 
em: http:www.ancine.gov.br/media/SAM/Estudos/Mapeamento_TVAberta_Publicacao.
pdf. Acesso em 30/03/2012.
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2010, p. 21). Essa estrutura verticalizada caracteriza-se pela parti-
cipação das emissoras tanto na produção e programação quanto na 
entrega do conteúdo audiovisual. 

A tabela 1 apresenta os indicadores das emissoras quanto à pro-
priedade, produção, comercialização e exportação.

Tabela 1. Indicadores de propriedade dos meios

Proprie-
dade

Casa 
  Produtora

Canal TV42 Agências 
comerc.

Distrib.
exportação

Total

Nacional

Globo Co-
municações e 
Participações 
S.A.

Rede Globo 
   15 canais próprios
   79 afi liadas
Globosat 
    36 canais
Rede Globo Interna-
cional

Globo TV 
International

Rede Globo 
Internacio-
nal

100% 
Na-
cional

Rádio e Tele-
visão Bandei-
rantes Ltda

Band 
   9 canais próprios
   20 afi liadas
Band News
Band Sports
Terra Viva
Band Internacional
Sim TV

Band Con-
tents Distri-
bution

Band Con-
tents Distri-
bution

Rádio e Tele-
visão Record 
S/A

TV Record
   5 canais próprios
   25 afi liadas
Record News
Record Internacional

Record Co-
mercial

Record 
Comercial

TV SBT Canal 
4 de São Paulo 
S/A

SBT
   8 canais próprios
   42 afi liadas

SBT Interna-
tional Sales

SBT In-
ternational 
Sales

TV Brasil
TV Brasil
TV Brasil Interna-
cional

EBC – Em-
presa Brasil 
de Comuni-
cação

EBC – Em-
presa Brasil 
de Comuni-
cação

Investimento 
Estrangeiro 

0% 0% 0% 0% 0%

Subsidiária 
Estrangeira 

0% 0% 0% 0% 0%

Total Brasil – 5 Brasil – 5 Brasil – 5 Brasil – 5

Fonte: Obitel Brasil

42 Cf. dados da ANCINE. Disponível em: www.ancine.gov.br/media/SAM/Estudos/Ma-
peamento_TVAberta_Publicacao.pdf. Acesso em 31/03/2012.
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Nesse contexto, as três maiores emissoras produtoras de ficção, 
Rede Globo, Record e SBT, mantêm grandes núcleos de produção 
reconhecidos tanto pelos equipamentos e capacidade de produção 
quanto por suas dimensões geográficas43. A existência desses núcle-
os de produção, criados sobretudo a partir dos anos 1990, não sig-
nifica que as tramas da telenovela brasileira tenham se restringido 
aos estúdios localizados nesses centros. Ao contrário, é justamente a 
partir dessa época que as locações em outros países começam a ga-
nhar força até se tornarem comuns nos anos 2000, quando boa parte 
dos primeiros capítulos das tramas das 20h, da Rede Globo, passou 
a ser gravada no exterior44, recurso também utilizado posteriormente 
em telenovelas da Record e SBT. Paralelamente às gravações no ex-
terior, começa-se a observar, nos anos 1990, a introdução de atores 
estrangeiros, principalmente portugueses, em telenovelas da Rede 
Globo, participação que ocorria inicialmente naquelas realizadas em 
regime de coprodução, mas que atualmente se verificam mesmo em 
produções inteiramente brasileiras.

Se, por um lado, do ponto de vista comercial, todos esses re-
cursos podem provocar identificação de outras culturas com tramas 
e personagens das narrativas brasileiras, facilitando sua comerciali-

43 De acordo com relatório da ANCINE, desde 1995 a Rede Globo “possui o maior núcleo 
televisivo da America Latina, com área total de 3,99 milhões de metros quadrados (Cen-
tral Globo de Produção – Projac) contendo dez estúdios de gravação e cidades cenográfi -
cas para suas produções. Ainda na década de 90, o SBT, então seu principal concorrente, 
também construiu um grande centro de televisão, o CDT (231.000 m² sendo 85.000 m² de 
área construída), sendo o terceiro maior centro televisivo do Brasil. Em março de 2005, a 
Rede Record criou um núcleo também no Rio, chamado RecNov (Record Novelas), cuja 
área é de 280.000 m², sendo o segundo maior do Brasil”. Cf. TV Mapeamento, Agência 
Nacional do Cinema. Documento disponível em: http://www.ancine.gov.br/media/SAM/
Estudos/Mapeamento_TVAberta_Publicacao.pdf. Acesso em 31/03/2012.
44 Levantamento realizado pelo CETVN contabilizou que de 01 janeiro de 1990 a 30 de 
março de 2012 a Rede Globo, a maior produtora de fi cção do país, apresentou 49 teleno-
velas com tramas que contaram com gravações no exterior, sendo 22 produções exibidas 
na faixa das 21h, 17 produções às 19h e 10 telenovelas exibidas às 18h. Do total, 32 foram 
levadas ao ar a partir de 2000. O levantamento teve como fontes: boletins de programação 
(material do CETVN); Dicionário da Rede Globo, v.1: programas de dramaturgia & en-
tretenimento/Projeto Memória das Organizações Globo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2003; Site Memória Globo: www.memoriaglobo.globo.com, acesso em 05/04/2012; Site 
Teledramaturgia: www.teledramaturgia.com.br, acesso em 05/04/2012. 
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zação no mercado internacional45, por outro, a telenovela brasileira, 
considerada em sua dimensão de matriz cultural (Martín-Barbero, 
2001), sem abrir mão de seu enraizamento nacional, passa a colocar 
em cena o universo simbólico de outras culturas com as quais se 
contrapõe e se hibridiza.

É o que pode ser observado na tabela 2, em que estão registra-
das as locações no exterior e a participação de atores estrangeiros 
nas tramas dos top ten 2011.

Tabela 2. O transnacional nos top ten 2011

Elenco e Locações dos top ten

País de origem 
autor/criador

Casa
produtora

Casting
5 personagens principais

Locações ou 
narrativas

situadas em:

1º. Pas-
sione

Silvio de Abreu 
(Brasil)

Rede 
Globo

Fernanda Montenegro – BR
Toni Ramos – BR
Mariana Ximenes – BR 
Reynaldo Gianecchini – BR 
Marcello Antony – BR

Brasil (São 
Paulo)
Itália (Tos-
cana)

2º. Fina 
estampa

Aguinaldo Silva 
(Brasil)

Rede 
Globo

Lilia Cabral – BR
Christiane Torloni – BR 
Dalton Vigh – BR
Marcelo Serrado – BR 
Paulo Rocha – PT

Brasil (Rio de 
Janeiro)

3º. In-
sensato   
coração

Gilberto Braga e 
Ricardo Linha-

res (Brasil)
Rede 
Globo

Gloria Pires – BR 
Gabriel Braga Nunes – BR
Paola Oliveira – BR 
Eriberto Leão – BR
Ricardo Pereira – PT

Brasil (Rio de 
Janeiro, Flori-
anópolis)

4º. Ti-ti-ti
Maria Adelaide 
Amaral (Brasil)

Rede 
Globo

Murilo Benício – BR 
Alexandre Borges – BR 
Claudia Raia – BR 
Christiane Torloni – BR
Malu Mader – BR

Brasil (Belo 
Horizonte, Rio 
de Janeiro e 
São Paulo)

45 Nesse contexto, Thussu (2007) afi rma a importância do movimento de contrafl uxo, isto 
é, o da produção de países emergentes que conquista audiência de países da América do 
Norte e Europa. No caso do Brasil, contribuem para a internacionalização a qualidade do 
produto nacional e as frequentes locações no exterior.
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País de origem 
autor/criador

Casa
produtora

Casting
5 personagens principais

Locações ou 
narrativas

situadas em:

5º. Morde 
& assopra

Walcyr Car-
rasco

(Brasil)
Rede 
Globo

Adriana Esteves – BR 
Marcos Pasquim – BR 
Flávia Alessandra – BR 
Mateus Solano – BR 
Cassia Kiss Magro – BR

Brasil (São 
Paulo)
 Japão (Tókio, 
Monte Fuji, 
Shirakawago) 

6º. Cordel
encantado

Thelma Guedes 
e Duca Rachid 

(Brasil)
Rede 
Globo

Bianca Bin – BR 
Cauã Reymond – BR
Bruno Gagliasso – BR
Nathalia Dill – BR
Domingos Montangner – BR

Brasil (Nor-
deste)
França (Vale 
do Loire)

7º. Tapas 
e beijos

Claudio Paiva 
(Brasil)

Rede 
Globo

Fernanda Torres – BR
Andrea Beltrão – BR 
Fábio Assunção – BR 
Vladimir Brichta – BR

Brasil (Rio de 
Janeiro)

8º. A 
grande 
família

Bernardo Gui-
lherme e Marce-

lo Gonçalves
(Brasil)

Rede 
Globo

Marco Nanini – BR  
Marieta Severo – BR
Pedro Cardoso – BR 
Lúcio Mauro Filho – BR
Guta Stresser – BR

Brasil (Rio de 
Janeiro)

9º. Aquele 
beijo

Miguel Fala-
bella

(Brasil)

Rede 
Globo 

Ricardo Pereira – Portugal
Giovanna Antonelli – BR 
Marina Mota – PT 
Maria Vieira – PT
Manolo Cardona – COL

Brasil (Paraíba 
e Rio de Ja-
neiro)
Colômbia 
(Cartagena)
França (Paris)

10º. Ara-
guaia

Walther Negrão 
(Brasil)

Rede 
Globo

Murilo Rosa – BR
Cleo Pires – BR
Milena Toscano – BR 
Lima Duarte – BR
Júlia Lemmertz  –  BR

Brasil (Centro-
Oeste)

Totais Brasil – 10
Brasil 
– 10

Brasil – 43
Portugal – 4

Brasil – 10
França – 2
Itália – 1
Colômbia – 1
Japão – 1

Fonte: Obitel Brasil

Em 2011, todas as ficções dos top ten são de origem brasileira 
e escritas por autores nacionais, e esse tem sido o caráter nacio-
nal mais uma vez reiterado pelas produções da Rede Globo. Quatro 
ficções contaram com atores estrangeiros no elenco, porém apenas 
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dois deles como protagonistas: o português Ricardo Pereira, em 
Aquele beijo, e Paulo Rocha, em Fina Estampa. Quatro entre oito 
telenovelas tiveram cenas gravadas no exterior.

A teleficção brasileira no mundo
Especialistas em Comunicação Internacional, tais como Sin-

clair (1999, 2009), Straubhaar (2007), Biltereyst e Meers (2010), 
são unânimes em atribuir a um conjunto variado de fatores a globali-
zação da produção televisiva da América Latina, citando como prin-
cipais: a região geolinguística, a proximidade cultural, a tecnologia 
(surgimento do cabo e do satélite), a economia (a desregulamen-
tação dos canais públicos na Europa) e a política (o fim da União 
Soviética, que gerou novos canais privados).

De maneira mais específica, autores como Moura e Bolaño 
(2007) vinculam a internacionalização das emissoras de televisão 
à exportação de programas, de formatos, de capital e de programa-
ção (feita por meio de contratos com programadores ou de canais 
internacionais). Por meio do breve panorama que se segue pode-se 
observar que as emissoras brasileiras atuam em diversos segmentos, 
indo da exportação de programas completos, passando pela comer-
cialização de roteiros/formatos até a implantação de canais interna-
cionais com conteúdo especialmente destinado a comunidades de 
língua portuguesa fora do Brasil.

A telenovela continua sendo o produto ficcional mais exporta-
do pelas emissoras brasileiras tanto em quantidade de títulos quanto 
em número de comercializações, como pode ser visto no quadro 1. 
As telenovelas representam quase 90% das vendas feitas em 2011, 
reforçando essa forte característica das exportações brasileiras, ob-
servada desde seu início na década de 197046.

46 Já na década de 1970 O Bem Amado e Gabriela ganharam espaço nas emissoras latino-
americanas. Em 1984, as vendas de telenovelas e séries da Rede Globo atingiam 92 países 
(Ortiz et al., 1988, p. 118).
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Quadro 1. Formatos comercializados em 2011

Formato comercializado em 
2011

Títulos % Comercializações %

Telenovela 39 73,6 131 86,2

Série 5 9,4 5 3,3

Minissérie 9 17,0 16   10,5

Total 53 100,0 152 100,0

Fonte: Obitel Brasil / GU / Band

A tabela 3 mostra a relação entre exportação e importação das 
ficções no Brasil em 2011. Na primeira e segunda colunas estão 
os países (do âmbito Obitel e não Obitel) de onde se importaram 
as ficções exibidas no Brasil no ano de 2011. Na terceira coluna, 
encontram-se as ficções exportadas pela Rede Globo e pela Band, 
únicas emissoras que forneceram ao Obitel Brasil dados de sua ex-
portação relativos a 201147. 

Tabela 3. Audiências e conexões 
transnacionais das fi cções em 2011

Fluxos televisivos e proximidade cultural e linguística – Títulos de estreia 

 
Países de onde se 
importa a fi cção

Países aos quais se exporta a fi cção 

Nacional 0 0

Âmbito Obitel 7 50 (sendo 13 de estreia)

Argentina 2 5 (1 estreia)

Chile 1 5 (1 estreia)

Espanha 1 2 (nenhuma estreia)

EUA 0 21 (4 estreias)

Equador 0 9 (2 estreias)

Portugal 1 5 (3 estreias)

México 1 3 (2 estreias)

Venezuela 1 0

Não Obitel 0 94 (19 estreias)

Fonte: Obitel Brasil / GU / Band

47 Também não estão computadas fi cções negociadas pela TV Brasil, que informou não 
comercializar conteúdos e que apenas importa/exporta por meio de permuta com canais 
públicos estrangeiros.
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Ainda no que se refere às vendas ocorridas em 2011, observa-
se que quatro títulos do top ten foram comercializados ainda durante 
sua exibição no Brasil – Passione, Ti-ti-ti, Morde e assopra e Cor-

del encantado. Passione, a ficção mais exportada do ano, chegou a 
19 países48.

No quadro 2 é possível observar a distribuição das vendas por 
região das ficções brasileiras da Rede Globo e da Band.

Quadro 2. Comercialização de fi cção brasileira, em 2011, por regiões

As exportações de ficções da Rede Globo, em 2011, chegaram 
a cinco continentes. Foram vendidas 48 ficções para 46 países, tota-
lizando 146 comercializações. A região que mais comprou ficções 
brasileiras foi a América do Sul, com 23%. Os EUA hispânico foi o 
maior comprador de ficções do ano, com 15 produtos.

No quadro 3 estão registrados os títulos vendidos em 2011 por 
Rede Globo e Band e seus respectivos números de comercializações. 
É possível observar entre os títulos comercializados a longevidade 
de alguns deles, como a telenovela Vale tudo (Rede Globo, 1988), 
a minissérie Dona Flor e seus dois maridos (Rede Globo, 1997).

48 Conforme dados fornecidos por Globo Universidade ao Obitel Brasil e que também são 
a fonte do quadro 2.
49 O mercado de fi cções da América do Norte é dividido em EUA Hispânico (15); EUA 
português (3) e Canadá (2).

Regiões
Nº. de comer-

cializações 
%

América do Sul 34 23,4

Ásia 29 19,9

Europa 24  16,4

América Central 
e Caribe

23  15,7

América do Nor-
te49 23 15,7

África 13   8,9

TOTAL 146 100,0

Fonte: Obitel Brasil / GU / Band

América do 
Norte
16%

América 
Central e 
Caribe
16%

América 
do Sul
23%

África
9%

Ásia
20%

Europa
16%
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Quadro 3. Ficções e número de países para 
onde foram vendidas em 2011*

Rede Globo – 48 ficções
Total comercializações: 152

Telenovelas
Passione* – 19
Cama de gato – 16
Viver a vida – 9
Caminho das índias – 6
Escrito nas estrelas – 6
Ti-ti-ti (2010)* – 6
Paraíso (2009) – 5
A favorita – 4
Duas caras – 4
El clón (2010) – 4
O rei do gado – 4
Por amor – 4
Laços de família – 3 
O clone* – 3
Páginas da vida – 3
Senhora do destino – 3
Alma gêmea – 2
América – 2
Caras e bocas – 2
Cobras e lagartos – 2

Desejo proibido – 2 
Sete pecados* – 2
Sinhá moça (2006) – 2
Terra nostra – 2
A próxima vítima – 1
Beleza pura – 1
Morde e assopra* – 1
O cravo e a rosa – 1
O profeta – 1
Chocolate com pimenta – 1
Como uma onda – 1 
Cordel encantado* – 1 
Da cor do pecado – 1
O astro (2011)* – 1
Tempos modernos – 1
Torre de babel – 1
Vale tudo – 1

Minisséries
A casa das sete mulheres – 3
Amazônia – 2
Aquarela do Brasil – 1
Dona Flor e seus dois maridos – 1
Hilda furacão – 1

JK – 1
Mad Maria – 1
Maysa – 5
Os Maias – 1

Séries
A diarista – 1
Começar de novo – 1

BAND – 5 ficções
total comercializações: 6

Telenovela 
Água na boca  – 2

Séries
Anjos do sexo – 1
Brilhante F.C.* – 1
Descolados – 1
Julie e os fantasmas* – 1

Fonte: Globo Universidade / Band / Obitel Brasil        

*Ficções exibidas em 2011 – inéditas e reprises

Como produtora internacional, a Rede Globo tem apresentado 
suas produções em feiras mundiais de televisão, como as tradicio-
nais NAPTE, em Miami, e MIPCOM e MIPTV, em Cannes, onde 
costuma disponibilizar uma média de 60 produtos por evento50. A 
Band51 também tem participado de eventos internacionais de comer-
cialização de conteúdos, oferecendo telenovelas e minisséries.

50 Segundo o Globo Universidade, outras feiras internacionais frequentadas pela Rede 
Globo são:  ATF, BANFF, Realscreen Summit. 
51 A Band participa da NATPE, LAScreening, DISCOP e MIPCOM. As outras emissoras 
não forneceram informações.
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Remakes e coproduções
A Rede Globo tem adotado ao longo dos anos diversas modali-

dades de exportação, indo dos roteiros e licenciamento de formatos 
a vendas de produtos para exibição, passando por supervisões de 
roteiros e direção. As coproduções da Rede Globo tiveram início na 
década de 1990 com a telenovela Lua cheia de amor (1990), reali-
zada com a espanhola RTVE e a suíça RTSI. Em seguida, houve ou-
tra coprodução: Pedra sobre pedra (1992), com a RTP (Portugal). 
No entanto, é a partir de 2009, com a realização da coprodução da 
telenovela El clón pela R.T.I Producciones, braço colombiano da 
Telemundo (EUA), subsidiária da rede norte-americana NBC, que 
se pode notar a introdução de um modelo de coprodução em relação 
ao que havia até então, o que destacamos no Anuário Obitel 2011.

A partir de 2010, a Rede Globo adota estratégias diferencia-
das de coprodução internacional, buscando atingir principalmente o 
mercado ibero-americano e o latino dos Estados Unidos. As parce-
rias para a produção de três telenovelas ocorreram com a norte-ame-
ricana Telemundo Internacional (El clón), a mexicana TV Azteca 

(Entre el amor y el deseo) e a portuguesa SIC (Laços de sangue). El 

clón foi a segunda parceria entre Rede Globo e Telemundo52. Para 
realizá-la, a Rede Globo vendeu a marca, o roteiro e um pacote de 
consultoria de figurinos, elencos e cenários53. A adaptação do texto 
e a escolha do elenco ficaram a cargo da Telemundo, que ambien-
tou a trama em Miami e a gravou na Colômbia. Entre el amor y el 

deseo, regravação de Louco amor (1983), de Gilberto Braga, pri-
meira parceria entre Rede Globo e TV Azteca, também teve modelo 
de produção com adaptação da sinopse pela emissora mexicana e 
gravações no México. A Rede Globo prestou consultoria na pré-
produção e acompanhou todo o processo de produção. Em 2012, 
essa mesma estratégia está sendo  adotada pela Rede Globo para a 
adaptação de Dancin’days pela portuguesa SIC, com estreia previs-

52 A primeira ocorreu em 2001 com o remake de Vale Tudo (Vale todo).
53  Cf. matéria “Estreia hoje El Clón” no jornal O Estado de São Paulo, de 15/02/2012.
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ta para o primeiro semestre de 2012 em Portugal. Em relação a La-

ços de sangue (SIC, Portugal), o modelo de coprodução foi diferente 
dos citados anteriormente, envolvendo roteiro original português e 
supervisão do autor brasileiro Aguinaldo Silva. 

Em 2010, a Rede Globo e a SIC coproduziram Laços de san-

gue, ganhadora do Emmy Internacional de melhor telenovela em 
2011. É de se observar que até hoje todas as coproduções da Rede 
Globo com emissoras internacionais foram exibidas apenas fora do 
Brasil.

O SBT iniciou em 2011 a produção do remake de Carrossel, 

telenovela mexicana exibida no Brasil em 1991-92, que estreará em 
2012. A emissora possui um histórico de parcerias com a Televisa, e 
desde a década de 1980 transmitiu mais de 70 títulos mexicanos. Des-
de 2008, é a Record que possui contrato com a Televisa para produ-
ção e adaptação de roteiros da emissora mexicana, com participação 
da Televisa no pagamento dos custos de produção. Sob a vigência 
desse acordo, a Record produziu Bela, a feia (2009/2010) e Rebelde 

(2011, 1ª. temporada, e 2012, 2ª. temporada). Antes da Record, a Te-
levisa manteve por nove anos contrato semelhante com o SBT.

Quanto às coproduções, a Band realizou em 2011 parceria com 
a Nickelodeon e a produtora brasileira Mixer para a realização de 
Julie e os fantasmas, ficção destinada ao público juvenil, que es-
treou sua primeira temporada em formato de série, veiculada em 
ambos os canais. 

Premiações
Outra forma de internacionalização de conteúdos que vem cres-

cendo no Brasil é a participação em Prêmios e Festivais Internacio-
nais. Em 2011, a telenovela Passione foi a vencedora da categoria 
Drama Series do Seoul International Drama Awards, considerado a 
mais importante premiação de dramaturgia da Ásia. A ficção ainda 
recebeu outra indicação, na categoria de melhor ator (Tony Ramos). 
O primeiro prêmio Emmy Internacional de uma produção brasileira 
foi concedido, em 1982, ao unitário Morte e Vida Severina (Rede 
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Globo). Em 2010, Caminho das Índias ganhou o prêmio Emmy In-
ternacional na categoria de Melhor telenovela. Em 2011, na mesma 
categoria, Laços de sangue, realização da SIC (Portugal) em parceria 
com a Rede Globo, também recebeu o prêmio Emmy Internacional. 
Deve-se ainda destacar que as indicações a prêmios internacionais 
são um importante indicador de qualidade das ficções brasileiras. 
Em 2011, as ficções indicadas ao Emmy Internacional 2011 foram 
Por toda a minha vida – Adoniran Barbosa, na categoria de Progra-
mas de arte; Fábio Assunção e Adriana Esteves, por suas atuações 
em Dalva e Herivelto; A separação, na categoria Comédia; Força-

tarefa, por série dramática, e Araguaia, como melhor telenovela. 
Em conclusão, o processo de internacionalização da ficção te-

levisa brasileira tem ocorrido nos diversos segmentos que vão da ex-
portação de conteúdos/roteiros/formatos até a criação e manutenção 
de canais internacionais, via satélite ou cabo, atingindo vários conti-
nentes, com estratégias multiculturais interessantes. Mas, conforme 
destacamos, as exportações da ficção atingem um novo patamar de 
internacionalização por meio da realização de coproduções da Rede 
Globo com canais dos Estados Unidos, México e Portugal. Estes se 
configuram como países-chave em termos geolinguísticos não ape-
nas para a manutenção da sólida posição adquirida ao longo das últi-
mas quatro décadas, mas também para fazer frente a novos cenários 
de produção e distribuição que vêm surgindo no cenário internacio-
nal. Finalmente, queremos apontar como indicadores significativos 
de transnacionalização e que devem ser incluídos em suas análises, 
a seleção e participação em festivais, as indicações a prêmios e as 
premiações propriamente ditas.
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