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Re su mo Pro gra mar em te le vi são, na ac tu a li da de, sig ni fi ca uma téc ni ca e um
dis cur so que visa “pro du zir pú bli cos” para os anun ci an tes. No pre sen te ar ti go
pro cu ra-se re flec tir so bre a ló gi ca de fun ci o na men to da te le vi são por tu gue sa,
no pe río do en tre 1993 e 1997, a par tir dos con ce i tos: “es tra té gia de pro gra ma ção”
e “au diên cia te le vi si va” — mo de los dis tin tos ou si mi la res na TV pú bli ca e pri va da?
Estes con ce i tos são ope ra ci o na li za dos me di an te a aná li se da gre lha de pro gra mas,
en tre vis tas re a li za das a pes so as afec tas à área da pro gra ma ção, na RTP, SIC e TVI, bem
como a ob ser va ção dos da dos for ne ci dos pela au di me tria. Pre ten de-se es tu dar
as re la ções en tre es tra té gi as de pro gra ma ção, pu bli ci da de e au diên ci as.

Pa la vras-cha ve Pro gra ma ção, pu bli ci da de, au diên ci as.

Introdução

No âm bi to do mo no pó lio da te le vi são pú bli ca, os pro gra mas eram de fi ni dos em
fun ção de três ob jec ti vos co mu ni ca ci o na is: edu car, in for mar e dis tra ir; os gé ne ros
te le vi si vos eram bem de fi ni dos e a au diên cia era vis ta como um co lec ti vo pas si vo.
A pro li fe ra ção das es ta ções de te le vi são e das gre lhas de pro gra mas trans for mou o
con te ú do da te le vi são, em ter mos de ofer ta, e a pró pria re la ção com o pú bli co pas -
san do a dis tra ir, in for mar e edu car. Esta trans for ma ção mar ca en tão a pas sa gem da
“ve lha” te le vi são (pa le o te le vi são) à “ne o te le vi são” (Mis si ka, J., Wol ton, D., 1983).
A re la ção en tre emis sor e re cep tor as su me um ca rác ter bi di rec ci o nal em que a pro -
gra ma ção re pre sen ta uma gre lha mu i to pre ci sa de en con tro, uma agen da que visa
dis tri bu ir mo men tos de in te res se. Assim, o te les pec ta dor pode ter aces so a qual -
quer mo men to do dia a pro gra mas di fe ren tes.

A re ces são eco nó mi ca, que usu al men te se con si de ra ter sido vi vi da du ran te
os anos de li be ra li za ção da te le vi são em Por tu gal, teve re per cus sões no cam po da
co mu ni ca ção so ci al, re sul tan do que os pa tro cí ni os e a pu bli ci da de se tor nem vi ta is
para a vi a bi li da de eco nó mi ca das em pre sas de co mu ni ca ção, es ta be le cen do-se um
jogo de for ças em ter mos de au diên ci as te le vi si vas que pas sa a ser me di a do pelo in -
ves ti men to pu bli ci tá rio. O po der eco nó mi co im põe uma nova ló gi ca à pro gra ma -
ção te le vi si va, a qual as sen ta em pro gra mas que per mi tem ge rar ma i o res ní ve is de
au diên cia e, por con se guin te, mais re ce i tas. Esta si tu a ção de de pen dên cia re la ti va -
men te à pu bli ci da de ten de a ser as so ci a da à con cor rên cia di rec ta en tre os ca na is,
con du zin do a que, ape sar dos ele va dos cus tos da pu bli ci da de te le vi si va em Por tu -
gal, o nú me ro de anun ci an tes te nha so bre vi vi do à cri se eco nó mi ca.
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Nes te âm bi to, a gre lha de pro gra mas sim bo li za um meio de “ac ção es tra té gi -
ca” das es ta ções de te le vi são e cons ti tui um ins tru men to de fi de li za ção do pú bli co,
na me di da em que pro cu ra ar ti cu lar o tem po so ci al dos te les pec ta do res (la zer) e o
tem po te le vi si vo (pro gra mas di fun di dos), apo i an do-se nos da dos da au diên cia e
nos es tu dos so ci o ló gi cos (as so ci a dos à uti li za ção do tem po de la zer, dis po ni bi li da -
de dos in di ví du os, etc.).

Atra vés da me di ção das au diên ci as a no ção de “gran de pú bli co” emer ge
como uma re pre sen ta ção, uma ori en ta ção, uma con quis ta, um con ce i to quan ti ta ti -
vo. Assim, a au diên cia cons ti tui uma re ac ção à ofer ta de pro gra mas e não à pro cu ra
do pú bli co, re flec tin do a re pre sen ta ção de to dos os pú bli cos.

Uma es ta ção de te le vi são não só pro cu ra apre sen tar uma boa ofer ta de pro du -
tos/pro gra mas, para as se gu rar uma au diên cia, mas, igual men te in te grar no seu
pro jec to edi to ri al, de uma for ma har mo ni o sa, a sua gre lha de pro gra mas. Esta,
além de ser uma téc ni ca co mer ci al, é tam bém, uma for ma de fi xar um “ma cro” dis -
cur so, ou seja, ela re pre sen ta a iden ti da de da es ta ção de te le vi são. É pre ci sa men te
este dis cur so, en quan to cul tu ra (trans mis são de va lo res) que se pro cu ra cap tar
atra vés de uma aná li se dos pro du tos (gé ne ros te le vi si vos) ofe re ci dos. Tra ta-se de
in da gar as gran des ten dên ci as da te le vi são por tu gue sa no seu con jun to e do per -
cur so de evo lu ção de cada ca nal,1 no pe río do que com pre en de 1993 e 1997.

O gé ne ro te le vi si vo re pre sen ta uma no men cla tu ra, uti li za da pe las es ta ções
de te le vi são, que apre sen ta uma de fi ni ção ex ten si va, ou seja, tem um es ta tu to de re -
co nhe ci men to e ape la a cer tos con te ú dos. Uma das suas ca rac te rís ti cas é a de com -
por tar mu dan ças cons tan tes na sua agre ga ção de con te ú dos. A fun ção
co mu ni ca ti va do gé ne ro te le vi si vo está as so ci a da a qua tro in di ca do res: os sis te mas
de aten ção dos es pec ta do res, os há bi tos de re cep ção, a im por tân cia atri bu í da ao
pro gra ma e os cri té ri os de pro gra ma ção (no me a da men te o ho rá rio fixo da ma i or
par te dos pro gra mas).

Co nhe cen do a au diên cia da sua es ta ção de te le vi são, o pro gra ma dor pla ne ia
e or ga ni za a dis tri bu i ção dos pro gra mas, nos qua tro pe río dos do dia (day time, acess
to pri me time, pri me time, late night).2

As mu dan ças ocor ri das no ce ná rio te le vi si vo da Eu ro pa oci den tal, de des re -
gu la men ta ção e de po lí ti cas de pri va ti za ção, es tão cor re la ci o na das com a cri se do
pa ra dig ma da “au diên cia como pú bli co” do ser vi ço pú bli co de te le vi são. Ma xi mi -
zar a au diên cia tor nou-se um in te res se ex plí ci to para as te le vi sões, pú bli cas e pri -
va das, re sul ta do do sis te ma co mer ci al com pe ti ti vo que se ins ta u rou en tre as
es ta ções de te le vi são. Des te modo, a “au diên cia como pú bli co” trans for mou-se na
“au diên cia como mer ca do”. To da via, há que re fe rir que este pro ces so de mu ta ção
pa ra dig má ti co não foi pa cí fi co, ou seja, fez-se acom pa nhar de mu i tas ten sões e di fi -
cul da des, nas or ga ni za ções de ser vi ço pú bli co, em ter mos de uma nova re la ção
com a au diên cia.

Mas afi nal o que é a “au diên cia”? Ang de fi ne-a como “(…) um con jun to de es -
pec ta do res, um gru po de in di ví du os re u ni dos para re ce be rem men sa gens en vi a -
das por ou tros. A au diên cia será en tão si nó ni mo do so ma tó rio to tal das pes so as
que fa zem par te des se gru po. Por ou tras pa la vras, re pre sen ta um co lec ti vo ta xo nó -
mi co, ou seja, uma en ti da de que re ú ne in di ví du os não re la ci o na dos en tre si, mas
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que for mam um gru po em fun ção de uma ca rac te rís ti ca co mum — se rem es pec ta -
do res” (Ang, 1996: 33). A au to ra de fen de que uma ima gem fo to grá fi ca da au diên cia 
to tal é im pos sí vel. Os da dos das au diên ci as pro por ci o nam ape nas uma cons tru ção
de uma re pre sen ta ção uni fi ca da da “au diên cia te le vi si va”, to man do como pon to
de par ti da, um con ce i to ta xo nó mi co co lec ti vo. Qu al quer re pre sen ta ção da au diên -
cia te le vi si va “dá-nos uma ima gem fic tí cia não no sen ti do de ser fal sa, mas fa bri ca -
da (…)” (idem, p. 35). A ques tão ago ra re si de em sa ber que van ta gens esta de fi ni ção 
pro por ci o na às ins ti tu i ções na con quis ta da au diên cia. A au to ra sa li en ta o fac to de
que o mais im por tan te não é de fi nir a “au diên cia te le vi si va” como um co lec ti vo ta -
xo nó mi co, mas, ana li sar o que esta de fi ni ção sig ni fi ca em ter mos de pro du ção de
co nhe ci men to útil e es tra té gi co. Há que ter em con ta que na “au diên cia te le vi si va”
al gu mas pes so as são con si de ra das, ou tras não.

Por con se guin te, dois con ce i tos são fun da men ta is na ló gi ca da te le vi são co -
mer ci al: a au diên cia como “mer ca do ria” e a pro gra ma ção como uma es tra té gia que 
visa cap tar a má xi ma au diên cia pos sí vel. Par tin do do dis cur so dos pro gra ma do -
res, ana li sa-se o fun ci o na men to es tru tu ral da re a li da de da te le vi são co mer ci al por -
tu gue sa para pos te ri or men te evi den ci ar as fra gi li da des do sis te ma te le vi si vo,
com pa rar al guns in di ca do res e com pre en der o seu sig ni fi ca do so ci o ló gi co.

Metodologia

Com o ob jec ti vo de ana li sar se a te le vi são ac tu al trans mi te uma “nova” cul tu ra e
uma “nova” ima gem do pú bli co, esta in ves ti ga ção ope ra ci o na li zou os con ce i tos de
“pro gra mar” e de “au diên cia te le vi si va” me di an te a uti li za ção do mé to do de es tu -
dos de caso ou aná li se in ten si va e a apli ca ção de duas téc ni cas de aná li se (do cu -
men tal e en tre vis tas).

Na es fe ra da aná li se do cu men tal, ob ser va-se, com base numa amos tra de dez
se ma nas, a gre lha de pro gra mas ex tra í da da re vis ta TV Guia em que se ana li sa qual
o gé ne ro te le vi si vo do mi nan te em cada pe río do do dia, con si de ran do, a di vi são das 
24 ho ras su ge ri das pela au to ra, Do mi ni que Mehl (op. cit): Day time, ac cess to pri me
time, pri me time e late night.

Assim, o qua dro tem po ral con si de ra do no es tu do si tua-se en tre 1993 e 1997
(anu al), ten do-se en tre vis ta dos res pon sá ve is dos prin ci pa is ca na is te le vi si vos:
RTP, SIC e TVI.

Na aná li se de con te ú do/te má ti ca, a co di fi ca ção teve em con ta a uni da de de re -
gis to (gé ne ro te le vi si vo) que cor res pon de a uma ca te go ri za ção (se gun do duas clas si -
fi ca ções) e con ta gem fre quen ci al (nú me ro de ve zes que os gé ne ros te le vi si vos
sur gem nos qua tro pe río dos do dia de fi ni dos). Assim, pro ce deu-se a uma pri me i ra
clas si fi ca ção dos pro gra mas em gé ne ro te le vi si vo, co me çan do por uti li zar uma clas -
si fi ca ção do Nel son Tra qui na (Tra qui na, 1997) e pos te ri or men te da AGB Por tu gal
(res pec ti va men te, a pri me i ra e a se gun da clas si fi ca ção do qua dro 1), com al gu mas
adap ta ções e ten do em con ta a apo ria de clas si fi car um pro gra ma só pelo tí tu lo.
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As tendências televisivas entre 1993 e 1997

A Eu ro pa con fi gu rou his to ri ca men te um mo de lo te le vi si vo ori en ta do para o ide al de 
ser vi ço pú bli co. A fi lo so fia des te ser vi ço as sen ta em in for mar, for mar e dis tra ir. To -
da via, no de cur so da dé ca da de 80, este pa no ra ma do sis te ma te le vi si vo eu ro peu, so -
freu pro fun das trans for ma ções mo ti va das pe las no vas tec no lo gi as que atri bu em à
in for ma ção um pa pel cen tral e de “mer ca do ria”. Ora o pú bli co de te le vi são pas sa a
ser vis to como con su mi dor e “mer ca do ria” que é “ven di da” aos anun ci an tes em tro -
ca de re ce i tas. Nes te ce ná rio, es ta be le ce-se um sis te ma mis to de mo de los de te le vi são 
pú bli co e pri va do, ali cer ça dos na lei do mer ca do. Por con se guin te, o ad ven to da te le -
vi são pri va da im ple men tou uma nova fi lo so fia de pro gra ma ção e for ma de con ce ber 
os pro gra mas, com vis ta a ob ten ção de mais au diên ci as e re ce i tas pu bli ci tá ri as.

Se gun do os da dos da Sa ba ti na, re fe ren tes ao pe río do en tre 1986 e 1997, o in -
ves ti men to da pu bli ci da de nos me i os de co mu ni ca ção so ci al tem vin do a au men -
tar, so bre tu do na te le vi são. No que diz res pe i to ao cres ci men to real do
in ves ti men to pu bli ci tá rio (va lo res bru tos in ves ti dos a pre ços cor ren tes ve ri fi ca-se
uma va ri a ção mé dia de 21,3% en tre 1987 e 1997, que tem vin do a di mi nu ir sig ni fi ca -
ti va men te, ou seja, a va ri a ção em 1987 era de 58,3% e a par tir de 1994 até 1997 apre -
sen ta va lo res na or dem dos 6,0%. To da via, em ter mos de cres ci men to real
re gis tou-se um va lor ne ga ti vo em 1995 (-2,9%). Em 1996, há uma me lho ria sig ni fi -
ca ti va (re la ti va men te ao va lor ne ga ti vo) do cres ci men to real do in ves ti men to de 5,
1% e, em 1997, de 5,8%. Entre 1994 e 1997, o ano de 1995 foi o que ob te ve um in ves ti -
men to in fe ri or (55, 0%). Ao com pa rar a evo lu ção do in ves ti men to pu bli ci tá rio en -
tre 1996 e 1997 con clui-se que há uma su pe ra ção evi den te. O ano de 1997 é o que
re gis ta mais in ser ções, com des ta que para o mês que an te ce de o Na tal, No vem bro.

Ao lon go de 1997, a SIC foi o ca nal te le vi si vo que con se guiu cap tar mais anun -
ci an tes em re gi me de “ex clu si vi da de” (ten do em con ta que a es ta ção de Car na xi de
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Primeira classificação Segunda classificação

1 Informação Grupo I Ficção
2 Desporto Grupo II Variedade e divertimentos
3 Filme Grupo III Informação
4 Séries Grupo IV Cultura/conhecimento
5 Telenovela Grupo V Desporto
6 Sitcom Grupo  VI Juventude
7 Reality Grupo VII Publicidade (teleshopping apenas)
8 Infantil/Juvenil Grupo VIII Reposição
9 Concurso Grupo IX Outros
10 Talk show
11 Magazine
12 Cultural
13 Teleshopping
14 Reposição (repetição de um programa previamente

emitido)
15 Outros (programas que não se conseguiu classificar)

Quadro 1  Unidades de registo segundo o género televisivo



li de rou as au diên ci as todo o ano, sen do Abril o mês em que ob te ve o sha re mais ele -
va do, 51,5%), ain da que, em me nor es ca la a RTP, (com um sha re que não ul tra pas -
sou os 34,5%) e a TVI (14% de sha re), que op tam, con tra ri a men te à SIC
(di ver si da de), por anun ci an tes com cam pa nhas ins ti tu ci o na is. Tra ta-se de uma es -
tra té gia de mar ke ting ali cer ça da numa ques tão or ça men tal. Nem sem pre as fra cas
au diên ci as de um ca nal de ter mi nam a es co lha dos anun ci an tes, ou seja, as au diên -
ci as re gi o na is pa re cem ali ci ar os in ves ti do res. A sa tu ra ção do es pa ço pu bli ci tá rio,
na te le vi são, pe cu li ar men te, no ho rá rio no bre, acar re ta dois ti pos de fe nó me nos:
por um lado, o re du zi do ní vel de pe ne tra ção da pu bli ci da de; por ou tro, o apa re ci -
men to de for mas al ter na ti vas de di fun dir a pu bli ci da de, que são me nos agres si vas.
As so lu ções en con tra das ge ram um fe nó me no pu bli ci tá rio mais agres si vo, que se
pa u ta por ex ces si vos blo cos pu bli ci tá ri os, pa tro cí ni os, pro gra mas com sor te i os,
pro du tos den tro dos pro gra mas, o te les hop ping, en tre ou tras (Cá di ma, 1997: 38).

A sa tu ra ção pu bli ci tá ria da te le vi são fi cou aci ma dos 20,0% em 1997, sen do a
TVI, o úni co ca nal que au men tou os seus va lo res en tre No vem bro de 96 e No vem -
bro de 97. No ano de 1998, Ja ne i ro e Agos to re pre sen ta ram dois pe río dos de abran -
da men to pu bli ci tá rio em que a SIC ob te ve gran de par te des se in ves ti men to (cer ca
de 49, 0%). A RTP1 man tém os va lo res de in ves ti men to ao lon go do ano, a TVI em
ter ce i ro lu gar. De Abril para Maio, a SIC pas sa de 50,0% para 49, 0%, a RTP1 man -
tém os 33, 0% e a TVI sobe de 17, 0% para 18, 0%. No que diz res pe i to ao pre ço mé dio 
por mi nu to (em es cu dos) a SIC mos tra ser o ca nal em Maio de 98 com ma i or pre ço
por mi nu to (804.000$00), se guin do-se a RTP1 (600.000$00) e a TVI sobe de 17, 0%
para 18, 0%. Numa aná li se de se gun da a do min go numa di vi são do dia em seis pe -
río dos (ma nhã, al mo ço, tar de, pré-pri me-time, pri me-time e no i te), ve ri fi ca-se em ter -
mos de du ra ção do es pa ço pu bli ci tá rio (em mi nu tos) se gun do qua tro in ter va los
(me nos de 7,5 mi nu tos; de 7,5 a 12 mi nu tos; de 12 a 20 mi nu tos e mais de 20 mi nu -
tos), que no mês de Maio de 1998 (do dia 8 ao dia 25) a SIC foi o ca nal com me nos
tem po. A RTP1 nos dias 18 e 19 evi den cia mais sa tu ra ção pu bli ci tá ria no
pré-pri me-time.

Sem dú vi da que, com a te le vi são pri va da, a pu bli ci da de as su me um pa pel
pri mor di al, uma vez que ela cons ti tui o mo tor da eco no mia dos gru pos de co mu ni -
ca ção (que são em pre sas as so ci a das). Des te modo, cap tar o in ves ti men to pu bli ci tá -
rio tor na-se uma pri o ri da de da te le vi são co mer ci al, pelo que os pro gra mas que
ca ti vam a au diên cia, no ho rá rio de ma i or ín di ce, são es co lhi dos se gun do o per fil do 
pú bli co dis po ní vel nes te ho rá rio e de acor do com o fac to de a fa mí lia es tar re u ni da:
“(…) são es tes pro gra mas de gran de con su mo, di ri gi dos qua se em ex clu si vo aos es -
tra tos so ci a is de me nor po der aqui si ti vo e de ní vel cul tu ral re du zi do — o gran de
pú bli co —, que, de um modo ge ral, pre en chem os es pa ços no bres das di fe ren tes
gre lhas de pro gra mas, pú bli cas e pri va das, cons ti tu in do a qua se to ta li da de da ofer -
ta te le vi si va dos di fe ren tes ca na is” (Cá di ma, 1997: 38).

Em ter mos com pa ra ti vos da cur va de con su mo te le vi si vo en tre os dias de se -
ma na e o fim-de-se ma na, ve ri fi ca-se que exis tem dois gran des pe río dos: a hora de
al mo ço (13,2%) e pré-pri me-time (12,3% mais 27,2%). Du ran te a ma nhã, a RTP1 e a
SIC dis pu tam a li de ran ça, com a RTP1 a emi tir “Um-Dó-Li-Tá”, “Ban que i ra do
Povo”, “Pra ça da Ale gria”, “Cu li ná ria” e o “Jor nal da Tar de”. A SIC, nes ta fa i xa
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ho rá ria, emi te o “Bu e ré ré”, “Re ce i tas do Dia”, “Bo ti ca”, “Ba i la Co mi go” e o “Pri -
me i ro Jor nal”. A par tir da hora do al mo ço, o “Juiz De ci de”, “Fá ti ma Lo pes” e “Bu e -
ré ré” dão a li de ran ça à SIC. O pe río do da tar de é re par ti do en tre a SIC e a RTP1, com 
a pro gra ma ção nes te mês a ve ri fi car-se di ver si fi ca da. Do pré-pri me-time até ao fi nal
da no i te, per ten ce à SIC, com as no ve las Vi das Cru za das e Por Amor a te rem um for te
con tri bu to. Qu an to à TVI man te ve-se mais cons tan te nes te mês (Maio 98), sen do o
pe río do da no i te o pon to onde as suas au diên ci as são mais ele va das (com o “Di rec -
to XXI”, os fil mes e as sé ri es de fic ção). Ao fim-de-se ma na, a SIC tem um ín di ce de
au diên cia mais ele va do no pe río do da ma nhã, com os pro gra mas in fan tis (“Bu e ré -
ré”, “Hulk”, “Po wer Ran gers”, “Dra gon Ball Z”). A hora de al mo ço é di vi di da en tre 
a SIC e a RTP1 com o Pri me i ro Jor nal e o Jor nal da Tar de, res pec ti va men te. Após a
hora do al mo ço, a RTP apre sen ta sé ri es mais for tes (“Top +”, “Made in Por tu gal”).
A par tir des te pe río do, a SIC co lo ca-se à fren te até ao fi nal da emis são, só se apro xi -
man do as cur vas no “Te le jor nal” (RTP1) e “Jor nal da No i te” (SIC). No pe río do da
tar de, a SIC apre sen ta “Wal ker”, “Os Imor ta is”, “Ses são Aven tu ra” e “Chi a do Ter -
ras se”. À no i te, a li de ran ça é da SIC.

No que con cer ne ao sha re de au diên cia por par tes do dia, ve ri fi ca-se que a SIC
li de ra em to dos os pe río dos ho rá ri os, dis pu tan do essa li de ran ça com a RTP1 à hora
do al mo ço. Em Mar ço de 1998, a SIC re gis ta o seu sha re mais ele va do no pe río do pri -
me-time. Re la ti va men te a Mar ço de 1997, o ca nal de Car na xi de sobe o seu sha re nos
pe río dos da “tar de” e pri me-time, des cen do nas res tan tes fa i xas ho rá ri as. A RTP1
apre sen ta o seu va lor mais alto na hora do al mo ço, des cen do em re la ção a pe río do
ho mó lo go em pré-pri me-time, pri me-time e “ma dru ga da”, e nas res tan tes par tes do
dia. A RTP1 vol ta nes te mês (Maio de 98) a re cu pe rar a li de ran ça à hora de al mo ço.
A TVI apre sen ta o seu ma i or va lor em pós-pri me-time. Com pa ran do com Mar ço de
97, sobe em to das as fa i xas ho rá ri as, à ex cep ção da “tar de”. É du ran te a “ma dru ga -
da” que a RTP2 atin ge o seu me lhor va lor de sha re (12,3%), ul tra pas san do mes mo a
TVI (11,5%). Re la ti va men te a Mar ço de 97, des ce nos pe río dos da “ma nhã”, “al mo -
ço” e “tar de”, su bin do em pré-pri me-time, pri me-time, pós-pri me-time e “ma dru ga -
da”, onde ve ri fi ca uma su bi da de oito pon tos per cen tu a is.3

O tipo de pu bli ci da de emi ti da no se gun do tri mes tre de 1998 evi den cia na
RTP1 47,8% de pu bli ci da de nor mal, 26,5% de pu bli ci da de es pe ci al (pe ças de di vul -
ga ção, te le com pra ou au di o tex to), 20,1% de spots de au to pro mo ção do ca nal e 5,6%
de pa tro cí ni os. A SIC sur ge com va lo res in fe ri o res no que diz res pe i to aos pa tro ci -
na do res (4,2%), 33,4% nas au to pro mo ções (nú me ro bas tan te su pe ri or ao da RTP1),
21,2% de pu bli ci da de es pe ci al e 41,3% de pu bli ci da de nor mal. Na TVI des ta ca-se a
pu bli ci da de es pe ci al, com va lo res su pe ri o res aos da SIC e RTP1 (29, 1%) e para as
au to pro mo ções (29,4%). A RTP2, onde a pu bli ci da de co mer ci al não é per mi ti da, os
blo cos de anún ci os de di vul ga ção (pu bli ci da de es pe ci al) re pre sen tam 40,1% do to -
tal dos spots, en quan to as au to pro mo ções abran gem 59,8%.

Os da dos re la ti vos ao sha re co mer ci al anu al (au diên ci as da pu bli ci da de), por
ca nal, ex pres sam o do mí nio da RTP1, nos anos de 1993 e 1994, sen do que a SIC, as -
se gu ra a li de ran ça a par tir de Maio de 1995. A RTP2 mi ti gou progressivamente o
seu sha re co mer ci al de 1993 para 1997. A TVI não apre sen ta su bi das nem des ci das
sig ni fi ca ti vas do seu sha re. Isto sig ni fi ca que a pu bli ci da de trans mi ti da pela SIC
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tem mais au diên cia do que aque la que é ve i cu la da atra vés da RTP1. To da via, ape -
sar de es tar à fren te da sua prin ci pal con cor ren te, des de Fe ve re i ro de 1998 tem vin -
do a per der (30,0%) para a RTP1 (em Ju nho de 98 apre sen ta va va lo res que
ul tra pas sam os 40,0%, se gun do da dos da Ca rat, no Me dia Re gu lar Analy sis). A TVI,
que em Ju nho de 1997 ti nha va lo res de 12,4%, após al gu mas os ci la ções no sen ti do
des cen den te che ga a Ju nho de 1998 com 10,4%.

Em fun ção dos da dos das au diên ci as, os pro gra ma do res de fi nem as suas po -
lí ti cas/fi lo so fi as de pro gra ma ção, to man do em con si de ra ção os dois ti pos de va -
riá ve is (li ga das aos even tos/pro gra mas e às au diên ci as) e um le que de
pos si bi li da des es tra té gi cas de dis tri bu i ção dos pro gra mas ao lon go do dia e da se -
ma na, num de ter mi na do ho rá rio.

Organização estratégica da grelha de programas

A par tir da aná li se se ma nal da gre lha de pro gra mas dos qua tro ca na is da te le vi são
ge ne ra lis ta por tu gue sa ve ri fi ca-se que a RTP1, a SIC e a TVI têm uma “gre lha fe de -
ra ti va” e a RTP2 uma “gre lha com pó si ta”. Este tipo de pro gra ma ção fe de ra ti va
apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas: cada fa i xa ho rá ria tem a sua mis são — du -
ran te o dia des ti na-se às pes so as inac ti vas, no me a da men te mu lhe res e es tu dan tes;
a par tir das 18 ho ras, a pro gra ma ção des ti na-se a to dos ele men tos da fa mí lia, apre -
sen tan do emis sões para dis tra ir e ate nu ar o fa di ga de um dia de tra ba lho; en tre as
20. 30 e as 21 ho ras, as emis sões des ti nam-se aos pais e pro cu ram sa tis fa zer to das as
pes so as; o fim da no i te apre sen ta pro gra mas mais ins tru ti vos/cul tu ra is, mas que
nem as cri an ças nem as pes so as que tra ba lham po dem as sis tir; es tan dar di za ção
dos for ma tos que va ria se gun do a épo ca e o gé ne ro; e a di mi nu i ção de al guns gé ne -
ros te le vi si vos, no me a da men te o do cu men tá rio (é re a gru pa do nos ma ga zi nes). A
pro gra ma ção com pó si ta cul ti va to dos os gé ne ros.

A te le vi são co mer ci al pro cu ra ob ter o má xi mo de au diên cia ao lon go do dia,
numa óp ti ca de ho mo ge ne i da de do “gran de pú bli co”. Nes te sen ti do, cada emis são 
é pre pa ra da de modo a evi tar a per da de qual quer frac ção da sua au diên cia po ten -
ci al. A pro gra ma ção fe de ra ti va é o tipo de ori en ta ção se gui da por este mo de lo de
te le vi são. Por ou tro lado, a pro gra ma ção com pó si ta es tri ba-se numa con cep ção de
he te ro ge ne i da de do gran de pú bli co. Assim, a fi na li da de não é sa tis fa zer to dos ao
mes mo tem po, mas aten der a to dos os pú bli cos, em te mas di fe ren tes, gé ne ros di fe -
ren tes e em mo men tos di fe ren tes (subs ti tui-se a hora de gran de au diên cia pela
hora de me lhor au diên cia (Mehl, D., 1992). No en tan to, este tipo de gre lha não é
com ple ta men te opos ta à an te ri or, os ca len dá ri os da se ma na e do fim-de-se ma na re -
pe tem-se, se gun do o mes mo ho rá rio, e as no i tes se guem uma pe ri o di ci da de se ma -
nal e men sal. O dia é di vi di do em qua tro fa i xas ho rá ri as de sig na das da se guin te
for ma: day time, acess pri me-time, pri me-time e late night.

Nos três pri me i ros anos de te le vi são pri va da em Por tu gal, a ten dên cia ao ní -
vel das es tra té gi as de pro gra ma ção in ci dia na con cor rên cia por mi me tis mo.
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Pos te ri or men te, a con tra pro gra ma ção pa re cia ser o ins tru men to ele i to para dis pu -
tar as au diên ci as, so bre tu do en tre os ca na is, RTP1 e SIC. Veja-se o exem plo do pri -
me-time em que a RTP1 trans mi te um jogo de fu te bol (que tem uma am pla
au diên cia mas cu li na) e em con tra pro gra ma ção a SIC de fen de-se com a te le no ve la
(uma au diên cia fe mi ni na fiel a este tipo de gé ne ro). A con cor rên cia en tre os ca na is
con tri bu iu para o de sen vol vi men to de al gu mas es tra té gi as de pro gra ma ção ali cer -
ça das nas au diên ci as dos pro gra mas.

Nes te sen ti do, Webs ter e Litchy des ta cam as mais co nhe ci das: lead-in, ham -
moc king e block pro gram ming. O de sig na do lead-in “es ti pu la que as au diên ci as de um 
pro gra ma têm um gran de im pac te no pro gra ma se guin te”. (idem, p. 38). Isto sig ni fi -
ca que, se o pri me i ro pro gra ma ti ver uma gran de au diên cia, o se gun do be ne fi ci a rá
dis so. Se, pelo con trá rio, o pri me i ro pro gra ma ti ver pou ca au diên cia o pro gra ma
se guin te terá o mes mo re sul ta do. No va men te, es ta mos di an te do “efe i to de he ran -
ça”, que tam bém se ma ni fes ta nas ou tras duas es tra té gi as, o ham moc king, tent-po -
ling e o block pro gram ming.

Na es tra té gia ham moc king, o se gun do pro gra ma be ne fi cia do pri me i ro e do
ter ce i ro, ou seja, co lo ca-se um pro gra ma com fra co ín di ce de au diên cia en tre dois
pro gra mas com boas au diên ci as, para que os te les pec ta do res que es pe ram o ter ce i -
ro pro gra ma as sis tam ao se gun do. Este tipo de es tra té gia ve ri fi ca-se na SIC, no ho -
rá rio no bre, quan do co lo ca a se guir ao “Jor nal da No i te”, uma sit com por tu gue sa,
como os “Ma lu cos do Riso” ou o “Bom Ba ião”, etc. an tes da te le no ve la bra si le i ra.

A es tra té gia do tent-po ling é me nos po de ro sa e ba se ia-se no se guin te: um pro -
gra ma com gran de au diên cia é co lo ca do en tre dois com me nos re cep ti vi da de jun to
ao pú bli co, com vis ta a que o pri me i ro be ne fi cie dos te les pec ta do res que es pe ram o
se gun do, que, por sua vez, con duz (lead-in) ao ter ce i ro.

No block pro gram ming emi te-se uma se quên cia de pro gra mas do mes mo gé ne -
ro te le vi si vo, o que sig ni fi ca que, se os te les pec ta do res gos tam de um de ter mi na do
gé ne ro te le vi si vo, tal vez ve jam ou tros pro gra mas do mes mo gé ne ro. Este tipo de
es tra té gia va ria em fun ção da com po si ção e das mu dan ças da au diên cia dis po ní -
vel. Pode dar-se o exem plo da se ma na de 2 a 8 de Ju lho de 1994, o caso da TVI, que,
du ran te a se ma na, emi te três no ve las sul-ame ri ca nas se gui das: às 17.35 To pá zio, às
17. 55 Mo re na Cla ra e às 18. 20 Estre la. Ou tro exem plo, en con tra-se na se ma na de 1 a
7 de Ou tu bro de 1994, na RTP1, du ran te a se ma na, às 17.20 a no ve la A His tó ria de
Ana Raio e Zé Tro vão e às 18. 20 Na Paz dos Anjos. As sé ri es são tam bém gé ne ros emi ti -
dos se quen ci al men te, so bre tu do no pe río do da tar de (en tre as 14 e as 20 ho ras). Por
exem plo, ac tu al men te, a SIC apre sen ta das 17 às 20 ho ras três no ve las bra si le i ras.

Como re fe re um res pon sá vel da TVI:

Até à en tra da da te le vi são pri va da, a te le vi são pú bli ca con ce bia a pro gra ma ção em
fun ção do gos to das pes so as que es ta vam à fren te da es ta ção de te le vi são (…) não ha -
via a pre o cu pa ção de sa ber se cor res pon dia ao gos to ge ne ra li za do dos Por tu gue ses. A
pre o cu pa ção da te le vi são pú bli ca era a de ter as me lho res sé ri es do mer ca do, que mar -
ca ram uma épo ca (ame ri ca nas e eu ro pe i as). O sur gi men to das te le vi sões pri va das
veio pre en cher o que fal ta va no mer ca do, de pen den do mu i to as suas op ções de pro -
gra mas dos seus or ça men tos.
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Para um re pre sen tan te da RTP:

O con ce i to de pro gra ma ção de fi ne-se por um tra ba lho equi li bra do que visa atin gir o
má xi mo de pú bli co pos sí vel, quer para a te le vi são pú bli ca, quer para a te le vi são pri -
va da. Com o fim do mo no pó lio, o que mu dou foi a men ta li da de sub ja cen te ao con ce i -
to de pro gra ma ção, ou seja, como não ha via con cor rên cia, al guns cri té ri os não eram
tão va lo ri za dos.

E cla ri fi can do esta ide ia de mu dan ça de men ta li da de, acres cen ta:

O con ce i to de pro gra ma ção no pe río do do mo no pó lio era a de fi ni ção de uma ac ti vi da -
de tran qui la com um ti ming com ple ta men te di fe ren te, não exis tin do de ter mi na dos ti -
pos de pres sões que nos obri gam a cor rer atrás de fe nó me nos que em re gi me de
mo no pó lio não exis ti am (a qua li da de da ofer ta era de ní vel su pe ri or), ci tan do os con -
cur sos que ape la vam à cul tu ra ge ral, como “A Fi lha da Cor né lia”, “Re tra to de Fa mí -
lia”). O pro gra ma dor ti nha um pa pel for ma ti vo, pa ter na lis ta. A di ver si fi ca ção
con du ziu a uma es pe ci a li za ção: A SIC tem uma pro gra ma ção cla ra men te es pe ci a li za -
da em pro gra mas po pu la res, a lei de les é a lei do mer ca do (…) Exis te um fac tor pre do -
mi nan te nes se ca nal, que os ati ra para uma na tu re za de pro gra ma ção, é a li ga ção à
Glo bo.

Na SIC, como re co nhe ce um dos ele men tos da di rec ção des te ca nal:

O pro gra ma dor tem uma gran de res pon sa bi li da de na me di da em que tem de atra ir
au diên ci as, que sig ni fi cam mais in ves ti men to pu bli ci tá rio e, por con se quên cia, re ce i -
tas para a te le vi são.

Por con se guin te, os re pre sen tan tes das três te le vi sões ad mi tem que o pro gra ma dor 
as su me um pa pel di fe ren te com a en tra da dos ope ra do res pri va dos e que acom pa -
nha as mu dan ças ocor ri das no ce ná rio te le vi si vo im pos tas es sen ci al men te pelo fac -
tor tem po, ou seja, pla ne ar e or ga ni zar o que vai ser emi ti do é uma ta re fa anu al
(re la ti va à ver ba a dis po ni bi li zar na com pra de pro gra mas), se ma nal (fi de li za ção
do pú bli co ao lon go da se ma na) e diá ria (va ria con so an te as exi gên ci as dos anun ci -
an tes e dos es tu dos de au diên cia que dão con ta do vi si o na men to mi nu to a mi nu to).

Nes te con tex to, a gre lha de pro gra mas sur ge como uma in te rac ção de múl ti -
plos fac to res que agem so bre o con jun to com pers pec ti vas di fe ren tes, com pos tas de 
ele men tos rí gi dos e fle xí ve is. A au diên cia, o cus to e a ima gem são três cri té ri os de
se lec ção dos pro gra mas ti dos em con ta pela RTP, SIC e TVI. Dos três fac to res, a ima -
gem é o mais im por tan te na me di da em que co lo ca em ca u sa cri té ri os de mer ca do,
de op ti mi za ção do stock, de equi lí brio co mer ci al, para as es ta ções de te le vi são. Ou -
tros cri té ri os são igual men te re le van tes: o cri té rio eco nó mi co (o or ça men to es ta be -
le ci do por ano, em cada te le vi são, li mi ta as es co lhas dos pro gra mas); a va ri e da de
do qua dro tem po ral (a es pe ci fi ci da de do Ve rão e os cin co pri me i ros dias da se ma na
e o fim-de-se ma na), a pro cu ra do ajus ta men to en tre o gé ne ro do pro gra ma e o ho rá -
rio da sua di fu são (este pa râ me tro é fun da men tal na me di da em que o gé ne ro
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im pli ca cus tos e se lec ci o na um cer to pú bli co, co lo can do, por isso, pro ble mas es pe -
cí fi cos de dis po ni bi li da de ou de pro du ção, o ho rá rio cor res pon de a um dado uso
do tem po so ci al, pres su põe cer tas mo da li da des de con su mo, há bi tos, in di vi du a is
ou co lec ti vos); a es pe ci fi ci da de da li nha edi to ri al (von ta de de dis tin ção de uma te -
le vi são re la ti va men te às res tan tes); o for ma to da “exa us ti vi da de” (nor mal men te
exis ten te no pri me-time, uma vez que este pe río do de gran de au diên cia não tem um
pú bli co es pe cí fi co, de ven do a no i te ser com pos ta por um pou co de tudo, des de o
fil me, a in for ma ção, a fic ção, en tre ou tros); di fe ren ças en tre a pro gra ma ção du ran te 
o dia e a no i te (fora do pri me-time a pro gra ma ção é des ti na da a pú bli cos es pe cí fi cos,
dis po ní ve is a de ter mi na das ho ras); ofer ta de uma pro gra ma ção de con jun to (or ga -
ni za ção da se quên cia das emis sões em fun ção do prin cí pio da “não rup tu ra com o
pú bli co”); a ofer ta das ou tras te le vi sões (uma es tra té gia de pro gra ma ção de com -
pe ti ção ou de di ver si fi ca ção).

A gre lha de pro gra mas, nos qua tro ca na is, prin ci pal men te, a RTP1, a SIC e a
TVI, obe de ce a dois cri té ri os fun da men ta is: o eco nó mi co e os es tu dos de au diên cia.
Estes úl ti mos con di ci o nam a pró pria es tru tu ra da gre lha (dis tri bu i ção dos pro gra -
mas pelo pe río do do dia), que as su me um ca rác ter fle xí vel, ou seja, o ho rá rio em
que os pro gra mas são emi ti dos pode al te rar-se no pró prio dia, bem como um pro -
gra ma que tem pou cas au diên ci as pode ser sus pen sa a sua emis são, ou muda-se o
ho rá rio ou o dia. Nas ou tras duas es ta ções de te le vi são pas sa-se o mes mo, mas com
al gu mas di fe ren ças. Assim, por exem plo, no caso da TVI, que quis ser uma te le vi -
são ge ne ra lis ta, ela bo ran do “uma gre lha tão com ple ta quan to pos sí vel (sa ú de, vi a -
gens, te le no ve la por tu gue sa, pro gra ma so bre fa dos, etc.), em que a pro gra ma ção
na ci o nal ti nha um gran de peso e era mu i to cara”. To da via, ao lon go des tes cin co
anos as suas es tra té gi as de pro gra ma ção fo ram-se mo di fi can do em fun ção do or ça -
men to dis po ní vel, ou seja, in de pen den te men te das au diên ci as hou ve que re pen sar
as es tra té gi as de pro gra ma ção, ten do em con ta a so bre vi vên cia des ta es ta ção. Pas -
sa ram-se a emi tir me nos pro gra mas em lín gua na ci o nal e um acrés ci mo das sé ri es e 
fil mes ame ri ca nos.

Na RTP, o con tra to de con ces são de ser vi ço pú bli co e a ne ces si da de de ob ter
re ce i tas atra vés da pu bli ci da de de ter mi nam a ela bo ra ção da gre lha, ou seja, a te le -
vi são pú bli ca “tem uma per so na li da de du pla”, como re fe re o res pon sá vel des te ca -
nal, e “tem de ge rir es tes dois ei xos, o que não é uma ta re fa fá cil e por ve zes in gra ta,
pois as pes so as não es tão dis pos tas a ver pro gra mas edu ca ti vos, cul tu ra is, pre fe -
rem pro gra mas po pu la res”. Como foca ou tro en tre vis ta do, qua dro su pe ri or des ta
em pre sa, “ape sar de ter dois ca na is, a RTP tem de pen sar em to dos os pú bli cos.
Além do mais, a RTP2 não é um ca nal co mer ci al e a sua pro gra ma ção des ti na-se a
uma mi no ria (que não anda atrás de au diên ci as, mas pre ten de-se o má xi mo das
mi no ri as”.

Na pers pec ti va de Guy Lo chard e Hen ri Bo yer, com pre en der o fun ci o na -
men to da te le vi são, tor na re le van te per ce ber a du pla fun ção es tra té gi ca da ac ti vi -
da de de pro gra ma ção: mé to do de ex po si ção de ma te ri a is sim bó li cos
(men sa gens) e en quan to ac ti vi da de pu bli ci tá ria cons tru ir um dis cur so glo bal
com pos to por di fe ren tes com po nen tes. Assim, do pon to de vis ta pro fis si o nal, a
pro gra ma ção é de fi ni da por es tes au to res como uma pla ni fi ca ção quer para a
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te le vi são co mer ci al (de pen den te do in ves ti men to pu bli ci tá rio), quer para a te le vi -
são pú bli ca (que be ne fi cia de ou tros re cur sos). Nes te con tex to, “(…) o pa pel de um
pro gra ma dor é or ga ni zar os pro gra mas de for ma a que co in ci dam com os in te res -
ses dos in di ví du os. O seu tra ba lho as se me lha-se ao de um me dia-plan ner numa
agên cia de pu bli ci da de” (Lo chard e Bo yer, 1995: 95). O pro gra ma dor deve ter em
con ta os pa râ me tros tem po ra is, as se gu rar a ade qua ção en tre as emis sões e os te les -
pec ta do res no sen ti do de ca ti var au diên ci as que per mi tam à es ta ção de te le vi são
es ta be le cer uma ope ra ção de tran sac ção co mer ci al com os anun ci an tes. Fran cis co
Rui Cá di ma es cre via em 1990: “A fun ção do pro gra ma dor é, por isso, es sen ci al.
Mas, caso não haja ga ran ti as le ga is e de fi nan ci a men to para a ma nu ten ção de um
ver da de i ro ser vi ço pú bli co de te le vi são, é ób vio que ra pi da men te se cons ta ta rá a
con ta mi na ção do sis te ma” (Cá di ma, 1990a). Na re a li da de, o que se ve ri fi ca é que é
esta “con ta mi na ção do sis te ma” que gera a con cor rên cia en tre os ca na is. Isto leva à
dis cus são de duas ques tões es sen ci a is acer ca do con ce i to do que é o ser vi ço pú bli co
e de como é que deve ser fi nan ci a do (pelo es ta do ou pe los te les pec ta do res me di an -
te a taxa de pa ga men to do vi si o na men to de te le vi são).

Com a televisão privada: uma “nova” cultura televisiva

Na re la ção da te le vi são com o pú bli co, a di men são do quo ti di a no na ofer ta te le vi si -
va, de sig na da por “pac to co mu ni ca ti vo”, tor na o acon te ci men to mais pró xi mo do
te les pec ta dor. Des te modo, a gre lha de pro gra mas acom pa nha os rit mos quo ti di a -
nos do es pec ta dor. Esta ar ti cu la ção do quo ti di a no na “ne o te le vi são” tem no cen tro
qua tro ti pos de mo de los co mu ni ca ti vos en tre a te le vi são e o pú bli co: o es pec tá cu lo
(te le vi são das no vi da des), a apren di za gem (te le vi são de apren di za gem), o co mer -
ci al (te le vi são co mer ci al) e a hos pi ta li da de (te le vi são de ani ma ção/emo ção e de
ser vi ço pú bli co). A te le vi são pri va da, como a SIC e a TVI, ca rac te ri za-se fun da men -
tal men te pe las suas ver ten tes do es pec tá cu lo e da co mer ci a li za ção. A RTP tem de
ar ti cu lar a com po nen te cul tu ral/pe da gó gi ca com a co mer ci al. A per da da au diên -
cia da te le vi são es ta tal para os ope ra do res pri va dos, so bre tu do a SIC, con duz a que
a com po nen te co mer ci al se evi den cie em re la ção à cul tu ral, sus ci tan do al gu ma po -
lé mi ca acer ca da sua pres ta ção en quan to ser vi ço pú bli co.

Os gé ne ros te le vi si vos re pre sen tam o con te ú do a que se re fe re um de ter mi na -
do pro gra ma. Assim, por exem plo, a fic ção in clui a te le no ve la, o fil me, a sé rie, ou
seja, uma re pre sen ta ção da re a li da de. Este tipo de gé ne ro iden ti fi ca si tu a ções re a is
(como a dro ga, a sida, a po bre za e a ri que za, etc.), sob a for ma de si mu la cro, bem
como va lo res cul tu ra is da so ci e da de (os fil mes ame ri ca nos re pre sen tam a vi o lên cia 
des ta so ci e da de).

A prin ci pal apo ria en con tra da, numa pri me i ra clas si fi ca ção dos pro gra mas
por gé ne ro, foi o da fron te i ra (li mi te) e da hi bri dez do con te ú do dos pro gra mas, que 
se pro cu rou so lu ci o nar atra vés dos pe que nos tex tos que acom pa nham a gre lha de
pro gra mas da re vis ta TV Guia  por ou tro lado, com a uti li za ção da ca te go ria “
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ou tros”.4 Par tin do de uma clas si fi ca ção de sa gre ga da, che gou-se a um con jun to de
pro gra mas as so ci a dos pe los con te ú dos da ti po lo gia da em pre sa AGB Por tu gal.

Numa le i tu ra anu al e se ma nal da ofer ta te le vi si va en tre 1993-97, pode afir -
mar-se que as duas gran des áre as, ao ní vel dos con te ú dos te le vi si vos, têm sido a
fic ção (so bre tu do as sé ri es e as te le no ve las) e a in for ma ção (no ti ciá ri os diá ri os, me -
te o ro lo gia, in for ma ção eco nó mi ca, de ba tes, etc.). Nas en tre vis tas re a li za das com as 
pes so as afec tas à área da pro gra ma ção, em cada uma das es ta ções de te le vi são, foi
pos sí vel per ce ber que o or ça men to dis po ní vel para os in ves ti men tos ao ní vel da
pro gra ma ção sus ci tam uma ma i or apos ta nes te tipo de gé ne ros. To da via, a pro du -
ção na ci o nal tem vin do a ser in cen ti va da pela RTP (tal como pre vê o Con tra to de
Ser vi ço Pú bli co) e pela SIC, am bas na de fe sa da lín gua na ci o nal (com sit coms, como
“Ma lu cos do Riso”, “O Bom Ba ião”, “Os Tra pa lhões em Por tu gal”, “A Mu lher do
Se nhor Mi nis tro”; com re cre a ti vos/con cur sos, como “Assal to à Te le vi são”, “Fu -
ror”, etc.). Actu al men te, no pri me-time, a se guir às no tí ci as, a RTP1 apre sen ta a te le -
no ve la por tu gue sa, a SIC a te le no ve la bra si le i ra e a TVI (o no ti ciá rio, “Di rec to XXI”, 
“vai para o ar”, às 21 ho ras), a fic ção (pri me i ro o epi só dio de uma sé rie e de po is um
fil me).

Numa aná li se do per fil de cada ca nal, em ter mos de gran des gé ne ros (gé ne ros 
te le vi si vos agre ga dos), ve ri fi ca-se que na RTP1 a fic ção teve o seu auge como gé ne -
ro mais emi ti do em 1994, ten do vin do a di mi nu ir (mas, com a nova di rec ção de pro -
gra mas, des de Mar ço de 1998, com Ma ria Eli sa, a fic ção vol ta a ser a gran de apos ta
na gre lha de Ou to no-Inver no de 98). Em 1997, a RTP2 de i xa de emi tir pu bli ci da de e
pas sa a in ci dir a sua pro gra ma ção na fic ção e cul tu ra/co nhe ci men to. A pu bli ci da -
de e os pro gra mas ju ve nis têm vin do a au men tar e a TVI é o ca nal que opta cla ra -
men te pela fic ção (ame ri ca na). Entre a gre lha de Ve rão e de Ou to no, a di ver si da de
de gé ne ros te le vi si vos mar ca a pro gra ma ção dos três ca na is co mer ci a is a par tir de
1995, isto é, além da fic ção e da in for ma ção, as va ri e da des/di ver ti men to, a cul tu -
ra/co nhe ci men to e o des por to sur gem no fim da no i te. O pri me-time ca rac te ri za-se
pela se quên cia in for ma ção, fic ção e va ri e da des/di ver ti men to (a par tir de Ou tu bro
de 1994). Este pe río do da no i te (de gran de au diên cia) e o fim-de-se ma na apre sen -
tam pro gra mas com gé ne ros te le vi si vos di fe ren tes, com vis ta a agra dar toda a
fa mí lia.

A no ção de cul tu ra en quan to trans mis são de va lo res e pro mo ção de uma ide -
o lo gia con duz a uma re fle xão so bre o con te ú do da fic ção e da in for ma ção que re -
pre sen tam áre as de des ta que na pro gra ma ção e evi den ci am as mu dan ças ocor ri das 
no ce ná rio te le vi si vo. Ao ní vel da fic ção des ta cam-se as te le no ve las, as sé ri es e as
sit coms, que re pre sen tam si tu a ções vi vi das na re a li da de ou que po de ri am vir a
acon te cer. A ten dên cia da “nova” te le vi são é a apro xi ma ção ao quo ti di a no e o es tí -
mu lo da ima gi na ção (sé ri es como “Fi che i ros Se cre tos”, “Pro fi ler”, etc.).

Como se pode ob ser var no qua dro 2, na se ma na de 3 a 9 de Ju lho de 1993 des -
ta cam-se as sé ri es nos qua tro ca na is (so bre tu do no fim-de-se ma na), como por
exem plo: “Mak tub, a Lei do De ser to” (RTP1), “Te qui la & Bo net ti” (RTP1), “Be verly
Hills” (RTP1), “A Me ni na do Fu tu ro” (RTP1), “Clí ni ca Ve te ri ná ria” (RTP2), “He -
ming way” (RTP2), “De Pai para Fi lho” (RTP2), “O Li vro da Sel va” (SIC), “Os Me ni -
nos de Coro” (SIC), “Pás sa ros de Fogo” (SIC), “Pas so a Pas so” (SIC), “Um Pla ne ta,
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uma Fa mí lia” (SIC), “Tar zan” (SIC), “Na ti o nal Ge o grap hic” (SIC), “Fal so Sus pe i -
to” (SIC), “Benny Hill” (SIC), “As His tó ri as mais Bo ni tas” (TVI), “Las sie” (TVI), “O
Ma ri do da Emba i xa do ra” (TVI), etc. Em ter mos de te le no ve las a RTP1 emi tia Bebé a
Bor do (à hora do al mo ço), A Ban que i ra do Povo (ao fim do dia), Pe dra so bre Pe dra (à no -
i te, a se guir ao te le jor nal), du ran te a se ma na. Aos fins-de-se ma na a no ve la da RTP1
é a Des pe di da de Sol te i ra. A RTP2 emi tia à no i te, O Sor ri so do La gar to. A SIC, no que diz 
res pe i to a te le no ve las emi tia ao fim do dia Ro que San te i ro e Re nas cer. As te le no ve las
da TVI são: Te lha dos de Vi dro e Lá gri mas. Nos pro gra mas in for ma ti vos (so bre tu do
talk shows) evi den ci am-se “Inter na ci o nal SIC” (SIC), “Ter ça à No i te” (SIC), “Car los
Cruz — Qu ar ta-fe i ra” (RTP2), “Pra ça Pú bli ca” (SIC) e “Se xu a li da des” (RTP2). A se -
guir à te le no ve la sur gem os con cur sos (como a “Ami ga Olga” da TVI, “Mi nas e
Arma di lhas” e “La bi rin to” da SIC) ou sit coms (“Isto… só Ví deo, na RTP1, ”Ma ri na,
Ma ri na, na RTP1, “Câ ma ra Indis cre ta”, na RTP1).

Na se ma na de 2 a 8 de Ou tu bro de 1993, as sé ri es per ma ne cem em des ta que,
tal como acon te cia em Ju lho, as sim como os con cur sos (“Pa la vra Puxa Pa la vra”,
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Grelha de programação
Canais televisivos

RTP 1 RTP 2 SIC TVI RTP 1 RTP 2 SIC TVI

3 a 9 de Julho 1993 2 a 8 de Outubro de 1993

Ficção 20 10 22 18 16 8 19 21
Variedades/divertimento 3 1 5 2 6 1 7 1
Informação 8 3 10 9 9 7 11 6
Cultura/conhecimento — 9 4 6 4 1 1
Desporto — 1 23 — — 4 2 —
Juventude — — — 1 2 1 — 2
Outros — — — 5 3 4 1 5
Total 31 24 60 39 42 29 41 36

2 a 8 de Julho de 1994 1 a 7 de Outubro de 1994

Ficção 18 5 14 15 11 3 15 13
Variedades/divertimento 7 — 5 2 13 2 5 2
Informação 7 6 9 8 10 9 11 10
Cultura/conhecimento 1 8 6 1 1 12 3 2
Desporto 1 6 2 — 2 5 —
Juventude — 2 — 3 — 1 —
Outros — 3 2 8 — 6 2 3
Total 34 30 38 37 37 38 36 30

1 a 7 de Julho de 1995 30 de Set. a 6 de Outubro de 1995

Ficção 13 5 13 10 14 9 14 9
Variedades/divertimento 7 3 6 2 7 4 5 —
Informação 10 10 9 14 14 13 9 13
Cultura/conhecimento 1 9 1 3 1 9 — 1
Desporto 3 8 — — 2 5 1 2
Juventude — 1 — — 2 — — —
Publicidade — — — 5 — — — 6
Outros 1 1 3 4 — 1 — 2
Total 35 37 32 38 40 41 29 33

Quadro 2 Oferta televisiva, 1993-1995



“Entre Fa mí li as”, “A Roda da Sor te”, RTP1, “Chu va de Estre las”, da SIC), a in for -
ma ção (“Entre vis ta de Ma ria Eli sa”, “Re pór te res”, “Ra i os e Co ris cos”, da RTP1,
“Con ver sas Cur tas”, “Tos tões e Mi lhões”, “Ca sos de Po lí cia”, da SIC) e re cre a ti vos
(“Pa ra béns”, “Cu i da do com as Imi ta ções”, “So zi nhos em Casa”, RTP1).

Em 1994, na se ma na de 2 a 8 de Ju lho, como é tí pi co na gre lha de Ve rão, as sé ri -
es e os fil mes pre do mi nam na pro gra ma ção dos qua tro ca na is, al gu mas de las já
emi ti das em anos an te ri o res na RTP, como, por exem plo: Uma Casa na Pra da ria,
Demp sey e Ma ke pe a ce, Mo de lo e De tec ti ve e Alf. A TVI é o ca nal que pas sa mais es tas
sé ri es já emi ti das. To da via, há que sa li en tar que nes te ano de for te con cor rên cia en -
tre os três ca na is co mer ci a is (RTP1, SIC e TVI), os con cur sos e os pro gra mas re cre a -
ti vos se des ta cam em nú me ro. Assim, na RTP1 a apos ta as sen ta nos re cre a ti vos
como é o caso dos pro gra mas “Pa ra béns”, “Eu Te nho Dois Amo res com Mar co Pa u -
lo”, “Isto só…Ví deo! II” e “Jo gos sem Fron te i ras”. Em ter mos de con cur sos exis tem
o “Só…Riso” e “Com a Ver da de m’Enganas”. A SIC opta pe los con cur sos: “La bi rin -
to”, “Caça ao Te sou ro”, “Mi nas e Arma di lhas” e “Mini-Chu va de Estre las”. Este ca -
nal in tro duz o gé ne ro re a lity show, com pro gra mas como “Per doa-me”, “Ce nas de
um Ca sa men to” e o “Juiz De ci de”. Além dis so, en con tram-se na gre lha des ta es ta -
ção de te le vi são o gé ne ro por no gra fia (Play boy), o talk show (“Pra ça Pú bli ca”) e os
“Ca sos de Po lí cia”.

Nes te ano, a RTP1 ain da emi tia no ve las bra si le i ras como por exem plo, Fera
Fe ri da, A his tó ria de Ana Raio e Zé Tro vão e Pe ri go sas pe ru as e a RTP2, Ama zó nia e a A
Dama de Rosa. A SIC apre sen ta va as no ve las Pa ra í so, Sas sá Mu te ma e Mu lhe res de Are -
ia. Na TVI, as no ve las sul-ame ri ca nas são a sua apos ta, che gan do a emi tir três se -
gui das, du ran te a se ma na: To pá zio, Mo re na Cla ra e Estre la. As sé ri es ju ve nis são
ou tra das apos tas, des te ca nal: As Aven tu ras do Ca va lo Pre to, A Casa do Tio Car los,
Uma Casa na Pra da ria, Alf e Ma rés Vi vas. O úni co con cur so que sur ge na sua gre lha é
o “Qu e ri dos Ini mi gos”.

Na se ma na de 1 a 7 de Ju lho de 1995, a in for ma ção é o gé ne ro que se des ta ca
em con jun to com a fic ção, no me a da men te na TVI; a se ma na de 30 de Se tem bro a 6
de Ou tu bro, a RTP 1 e a SIC com pe tem em ter mos de fic ção (14), mas, na in for ma -
ção, a TVI apro xi ma-se da RTP 1.

Em 1996, na se ma na de 29 de Ju nho a 5 de Ju lho, de novo a fic ção, na SIC (20
pro gra mas nes ta área so bres sa em no glo bal dos qua tro pe río dos do dia); a se ma na
de 5 a 11 de Ou tu bro per ma ne ce igual à de Ju lho, para a SIC (apos ta na fic ção), en -
quan to a RTP 1 opta pela in for ma ção como ten dên cia do mi nan te (cf. qua dro 3).

Em 1997, na se ma na de 5 a 11 de Ju lho, a in for ma ção as su me re le vo na RTP1
(25 pro gra mas de teor in for ma ti vo) e a fic ção, na TVI (23 pro gra mas) e SIC (20 pro -
gra mas); na se ma na de 4 a 10 de Ou tu bro de 1997, a SIC opta pela fic ção (23 pro gra -
mas) e a RTP 1 pela in for ma ção (20 pro gra mas).

Con si de ran do como amos tra os me ses de Ju lho e Ou tu bro de 1993 a 1997, em
ter mos de ca rac te ri za ção de fil mes emi ti dos nos qua tro ca na is, ve ri fi ca-se que o Ve -
rão é es ta ção do ano que emi te este gé ne ro com mais fre quên cia (so bre tu do a
RTP1).

A in for ma ção as su me um lu gar im por tan te na gre lha de pro gra mas da RTP1
(a par tir de 1995). Os gé ne ros te le vi si vos in te gra dos na ca te go ria va ri e da des/
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di ver ti men to as su mem re le vân cia até 1996, no âm bi to duma com pe ti ção de sen fre -
a da en tre a RTP1 e a SIC, que se apro xi ma vam quan to à quan ti da de de pro gra mas
nes te do mí nio. To da via, a par tir de 1997 (já ad qui ri da a es ta bi li da de de au diên ci as
da SIC), há um de crés ci mo a fa vor da te le vi são de Car na xi de, ou seja, este ca nal “es -
pe ci a li za-se” na ver ten te do en tre te ni men to: “ (…) o ter re no do en tre te ni men to é
(…) o ver da de i ro ter re no onde se de fron tam, na ac tu a li da de, os in te res ses que se
de sen vol vem em tor no de ne gó ci os mul ti mi li o ná ri os” (Sil va, 1998: 105). O me lhor
exem plo são os es pec tá cu los des por ti vos, os mon tan tes en vol vi dos no bas que te bol 
ame ri ca no da NBA ou no fu te bol. Em Por tu gal, pode dar-se o exem plo do pro gra -
ma “Os Do nos da Bola”, as “te le no ve las” e os talk shows.

Se gun do a crí ti ca te le vi si va pa ten te na im pren sa por tu gue sa, no de cur so des -
te pe río do em aná li se a ten dên cia da te le vi são na ci o nal pa re ce pac tu ar com o que é
kitch (no sen ti do de um ba i xo ní vel cul tu ral) para ga nhar as au diên ci as. A ques tão
que se co lo ca é a de sa ber se es tão a ni ve lar os gos tos “por ba i xo” ou, pelo con trá rio,
se está a cor res pon der às ne ces si da des de di ver ti men to (com pro gra mas como o
“Big Show SIC” ou “Chu va de Estre las”). Ora tra ta-se de uma es tra té gia co mer ci al
que tem re sul ta do, tal vez por ter de i xa do de se pa u tar por pa drões cul tu ra is “ele -
va dos” para al can çar no vos seg men tos do pú bli co, que cor res pon dem à ma i o ria
po pu lar ur ba na e su bur ba na. Esta nova es tra té gia, que visa o “gran de pú bli co”,
con duz a que não exis ta uma sin cro ni za ção das au diên ci as em re la ção às se quên ci -
as de pro gra ma ção de um de ter mi na do ca nal, por que os pro gra mas são emi ti dos
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Grelha de programação
Canais televisivos

RTP 1 RTP 2 SIC TVI RTP 1 RTP 2 SIC TVI

29 de Junho a 5 de Julho de 1996 5 a 11 de Outubro de 1996

Ficção 15 6 20 19 9 9 20 12
Reposição — — — — 2 1 — —
Variedades/divertimento 10 7 4 — 7 5 9 3
Informação 16 18 11 15 18 14 9 17
Cultura/conhecimento 1 10 1 4 4 14 3 4
Desporto 7 1 — — 1 — 2 —
Juventude 2 — — — 1 1 1 1
Publicidade — — — — — 1 — —
Outros — 1 — 3 1 3 — 3
Total 51 43 36 41 43 48 44 40

5 a 11 de Julho de 1997 4 a 10 de Outubro de 1997

Ficção 16 11 20 23 9 8 23 15
Reposição 1 — — — — 1 2 —
Variedades/divertimento 11 2 4 1 9 2 6 1
Informação 25 9 9 5 20 14 8 5
Cultura/conhecimento 3 15 3 2 3 13 2 7
Desporto 4 3 — — 1 — — 3
Juventude 4 1 1 1 1 1 1 1
Publicidade 1 — 1 — 1 — — —
Outros — — — 2 1 1 — 3
Total 65 41 38 34 45 40 42 35

Quadro 3 Oferta televisiva, 1996-1997



em di fe ren tes ho rá ri os, subs ti tu í dos con so an te o re sul ta do do ín di ce de au diên ci as
do dia an te ri or.

A audiência como “mercadoria”

O au tor Mi chel Sou chon de fen de que não há um pú bli co para o pro gra ma dor, mas
pú bli cos di ver sos, nos qua is se des ta cam dois gru pos: um de lon ga du ra ção e um
que vê pou ca te le vi são. O pri me i ro vê te le vi são para se in for mar, dis tra ir, sa ber no -
tí ci as do que se pas sa no mun do, pois não dis põe de ou tros me i os de la zer, de cul tu -
ra e de in for ma ção. O pú bli co que vê pou ca te le vi são atri bui a esta, uma fun ção
aces só ria (como é o caso dos jo vens que saem mu i to, prin ci pal men te nas ci da des
onde há al ter na ti vas cul tu ra is e des por ti vas).

De fac to, nas en tre vis tas re a li za das nas es ta ções de te le vi são por tu gue sas, ve -
ri fi cou-se que exis te con sen so no que con cer ne a este con ce i to de pú bli co de te le vi -
são: não exis te um pú bli co, mas vá ri os, no me a da men te se gun do a fa i xa etá ria e a
clas se so ci al. Como re fe re um en tre vis ta do da RTP:

O re tra to da te le vi são apon ta para uma frag men ta ção que con duz a ni chos de mer ca -
do. Con tu do, não se pode de i xar de fa lar de uma cor ren te ma i o ri tá ria, como acon te ce
com o Mun di al de Fu te bol, que se tra ta de um even to di ri gi do a um seg men to es pe cí -
fi co do lar, mas aca ba por ha ver uma im po si ção para todo o lar ver (…) cada vez mais
os te les pec ta do res têm op ções di fe ren tes em ter mos de ofer ta.

No que diz res pe i to à ques tão do pú bli co-alvo da RTP, um dos seus re pre sen tan tes
da RTP re fe re:

O tar get da RTP são os jo vens pois ex tra po lam para as ou tras fa i xas etá ri as. To da via,
tra ta-se de um pú bli co di fí cil (no sen ti do de ca ti var).

Este en tre vis ta do men ci o na o fac to de o pú bli co “jo vem” ser o mais ins tá vel, por -
que en con tra ou tras al ter na ti vas de la zer além da te le vi são. O im pac te das no vas
tec no lo gi as re pre sen ta uma des sas al ter na ti vas, mas ou tras po de rão, ser por exem -
plo, a ida ao café com os ami gos.

O pú bli co da RTP é ru ral e ve lho. O ob jec ti vo des ta es ta ção é re con quis tar o pú bli co
ur ba no, à vol ta dos 40 anos, ho mem ou mu lher.

Na TVI, um re pre sen tan te des te ca nal afir ma que exis tem vá ri os pú bli cos:

Os que vêm al guns pro gra mas de TV es po ra di ca men te e o pú bli co mais jo vem, que
gos ta de sa ber o que há de mais ac tu al e que as sis te a sé ri es pa ra nor ma is. Este úl ti mo,
re pre sen ta uma nova ge ra ção que ad vém das mu ta ções ve ri fi ca das na so ci e da de da
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in for ma ção, com o ad ven to das no vas tec no lo gi as. O pú bli co da TVI é cons ti tu í do por
pes so as en tre os 15 e os 40 anos, que a acom pa nham com mais as si du i da de e das clas -
ses al tas (A, B, C1).

Qu an to à SIC, mais uma vez os es tu dos de au diên cia (tal como na RTP e na TVI) re -
ve lam que pú bli co, des de Maio de 1995, tem vis to mais pro gra mas des te ca nal. Por
con se guin te, com base nes ses da dos, o res pon sá vel da SIC re fe re:

É um pú bli co di fe ren te em três pe río dos do dia: de ma nhã, são as cri an ças dos qua tro
aos 14 anos; à tar de e ao fim da no i te, as do nas de casa, com ex cep ção do ho rá rio no bre
em que to dos os seg men tos etá ri os, pro fis si o na is, etc, cons ti tu em a au diên cia des ta
es ta ção. O in te res se da de sig na da “clas se po pu lar” pela SIC ex pli ca-se pela apos ta
que este ca nal faz em de fe sa da lín gua na ci o nal, em pro gra mas de di ver ti men to onde
a com po nen te es pec tá cu lo é im por tan te.

Ao ní vel des ta di men são de cons tru ção do con ce i to de au diên cia, po dem ex tra ir-se
duas ila ções: a ida de e a dis po ni bi li da de/pre dis po si ção re pre sen tam in di ca do res
que ex pli cam a prá ti ca de vi si o na men to da te le vi são ao lon go do dia. To da via, há
que con si de rar que, na ac tu a li da de, o pú bli co é vis to como au diên cia e que, se gun -
do os es tu dos de sen vol vi dos nes ta área, va ria ao lon go do dia, ou seja, há uma ten -
dên cia para uma frag men ta ção do pú bli co de mas sas. Assim, con so an te a au diên cia
dis po ní vel em de ter mi na do pe río do do dia, a pro gra ma ção in ci de numa de ter mi -
na da área.

Se gun do Do mi ni que Mehl, é pos sí vel dis tin guir sete mo de los que ca rac te ri -
zam a ati tu de dos pro gra ma do res re la ti va men te à ima gem que têm do pú bli co e
que per mi te a ope ra ci o na li za ção do con ce i to de “au diên cia te le vi si va” de fi ni do
por Ien Ang (fic tí cia):

— mo de lo au di mé tri co: os pro gra mas vi sam o má xi mo de au diên cia e de uma for -
ma in tu i ti va os pro gra ma do res con ce bem uma ima gem do gran de pú bli co
ali cer ça da na in ter pre ta ção dos da dos da au diên cia ob ti dos no dia an te ri or;

— mo de lo po pu lar: os pro gra mas pro cu ram ser aces sí ve is, em ter mos de ní vel de
es tu dos e cul tu ral, a um vas to pú bli co e os pro gra ma do res con ce bem o gran -
de pú bli co como uma per so na gem sim bó li ca;

— mo de lo pela pro xi mi da de: o pro fis si o nal da pro gra ma ção vê os seus pro gra mas e 
os dos ou tros ca na is, na com pa nhia de uma frac ção do seu pú bli co;

— mo de lo ima gi ná rio: os pro gra ma do res re co nhe cem o fac to de não te rem uma
ima gem do seu pú bli co, mas uma re pre sen ta ção;

— mo de lo pro fis si o nal: a con cep ção da pro gra ma ção as sen ta no que os ou tros ca -
na is emi tem;

— mo de lo pe los crí ti cos: o uni ver so de ou tros mé dia cons ti tui o ali cer ce da gre lha
de pro gra ma ção;

— mo de lo in di fe ren ça: ape nas tem em con ta a sa tis fa ção do pro gra ma dor, se co in -
ci dir com a do da pú bli co, me lhor.
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Esta re pre sen ta ção da au diên cia as sen ta na hi bri dez de mo de los, pro pos tos por
Do mi ni que Mehl, que se dis tin guem se gun do os ca na is. Assim, na RTP1 en con -
tra-se um cru za men to en tre o mo de lo au di mé tri co e ima gi ná rio, o que sig ni fi ca que 
os pro gra mas são con ce bi dos com base nos es tu dos de au diên cia, mas ten do em
con ta a mis são de ser vi ço pú bli co. Ou seja, a au di me tria ser ve de co nhe ci men to do
pú bli co dis po ní vel nos di fe ren tes pe río dos do dia, o que re pre sen ta uma ima gem
fic tí cia, cons tru í da com base nos da dos es ta tís ti cos. A RTP2, sen do um ca nal não
co mer ci al, des ti na-se a um pú bli co es pe cí fi co, uma mi no ria, cujo o re sul ta do em
ter mos de au diên ci as não con tri bui para a de ter mi na ção da sua gre lha de pro gra -
mas, con for me afir mam os en tre vis ta dos, qua dros su pe ri o res da RTP.

No que diz res pe i to às te le vi sões pri va das, a SIC com bi na o mo de lo au di mé -
tri co com o mo de lo po pu lar e ima gi ná rio, e a TVI as sen ta a sua pro gra ma ção nos
mo de los au di mé tri co e ima gi ná rio. Na re a li da de, “a au diên cia te le vi si va é uma ca -
te go ria so ci al e ins ti tu ci o nal men te pro du zi da” (Ang, 1991: 3) na me di da em que as
ins ti tu i ções de te le vi são pro du zem in vi si ble fic ti ons da au diên cia, ou seja, a par tir
do grau epis te mo ló gi co (cons tru ção do co nhe ci men to acer ca da au diên cia), esta
ela bo ra ção tor na-se pos sí vel atra vés da agre ga ção de to das as pes so as que su pos ta -
men te per ten cem a uma ca te go ria ta xo no mic col lec ti ve. A me di ção das au diên ci as,
so bre tu do na te le vi são co mer ci al, ser ve de ins tru men to fun da men tal para tal cons -
tru ção do con ce i to.

O mo ti vo eco nó mi co está sub ja cen te à ma xi mi za ção da au diên cia, re pre sen -
tan do o prin cí pio ba si lar da te le vi são co mer ci al. Des te modo, o dia-a-dia des tas es -
ta ções de te le vi são in ci de na tra du ção do ob jec ti vo de al can çar o ra ting mais
ele va do atra vés da pro gra ma ção. Tan to na te le vi são pú bli ca, como na pri va da, as
au diên ci as sur gem como mer ca do e não como pú bli co, sal vo al gu mas ex cep ções,
como, por exem plo, a RTP2, que é um ca nal ge ne ra lis ta, mas não co mer ci al des ti na -
do a um pú bli co mi no ri tá rio. Como re fe re Ien Ang, “ne nhu ma re pre sen ta ção da
au diên cia nos dá aces so di rec to à au diên cia ac tu al” (idem, p. 34). Isto sig ni fi ca que a
re pre sen ta ção da au diên cia é fic ci o nal, não cor res pon den do à ac tu al au diên cia, isto 
por que esta cons tru ção im pli ca uma ca te go ri za ção em que al gu mas pes so as são
con si de ra das como par te in te gran te des se pú bli co que vê te le vi são e ou tras não.
Esta si tu a ção ve ri fi ca-se tan to na te le vi são pri va da como na pú bli ca. O dis cur so
dos ra tings en quan to ob jec to de co nhe ci men to, da “au diên cia te le vi si va” não cons -
ti tui uma re pre sen ta ção trans pa ren te das au diên ci as ac tu a is, o que sig ni fi ca que as
des cri ções do dis cur so dos ra tings per mi tem “dar for ma” a um cer to per fil do pú -
bli co en quan to en ti da de fic tí cia (ob jec ti va).

A audimetria: o “termómetro” do consumo televisivo

No de sen vol vi men to das es tra té gi as de pro gra ma ção a im ple men tar com o ob jec ti -
vo de fi de li zar o pú bli co, tor na-se re le van te, an tes de mais, co nhe cer esse mes mo
pú bli co. Os es tu dos de au diên cia re pre sen tam, como já foi re fe ri do, a fon te mais
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uti li za da pe las es ta ções de te le vi são. Nes te con tex to, as em pre sas que se de di cam a
este tipo de re co lha de in for ma ção ga nham re le vo no ce ná rio do ad ven to da te le vi -
são pri va da e, por con se guin te, na era da con cor rên cia.

No âm bi to do con ce i to de “ne o te le vi são”, a di men são ide o ló gi ca da pro gra -
ma ção per mi te dis tin guir duas ver ten tes, como re fe re Mi chel Sou chon: 1) o re sul ta -
do da pro gra ma ção te le vi si va em ter mos de ofer ta e a pes qui sa, de como os
pro gra ma do res pro cu ram as se gu rar o seu pú bli co; 2) par tin do do pú bli co, pro cu -
rar o que deve ser a gre lha de pro gra ma ção e qua is as emis sões a pro du zir (Sou -
chon, 1990). Este au tor de fi ne a pro gra ma ção como uma arte de en con tro en tre o
pú bli co e as emis sões. Para uma te le vi são cen tra da na ofer ta ou na pro cu ra, o co -
nhe ci men to do pú bli co e das suas re ac ções é cru ci al. É nes ta pers pec ti va que os es -
tu dos de au diên cia se apre sen tam como um ele men to-cha ve para as te le vi sões
co mer ci a is, cons ti tu em um in di ca dor de quan tas pes so as vi ram/ti ve ram con tac to
com um ca nal/pro gra ma.

O sha re é uma das téc ni cas da au di me tria e mede a di men são da au diên cia em
ter mos per cen tu a is, num de ter mi na do pe río do. Assim, en tre 1993 e 1997, o sha re
mé dio anu al nos qua tro ca na is da te le vi são por tu gue sa ex pres sam um de crés ci mo
na RTP1 e na RTP2, como re ve lam os da dos da AGB Por tu gal nas fi gu ras em ane -
xo.5 A SIC apre sen ta um pro ces so in ver so, ou seja, uma su bi da subs tan ci al de 1993
para 1997. No caso da TVI, man te ve-se em cres ci men to des de o iní cio da sua ac ti vi -
da de até 1994, mas a par tir des te ano ve ri fi cou-se uma des ci da li ge i ra re la ti va men -
te ao va lor con se gui do em 1994 (14,7%). Nos dois ca na is da RTP, a des ci da foi mais
acen tu a da nos anos en tre 1993, 1994 e 1995.

Os ra tings ex pres sam a di men são da au diên cia como uma per cen ta gem do to -
tal da po pu la ção (me di ção em mi nu tos). Assim, o seu cál cu lo as sen ta na di vi são da
au diên cia do ca nal/pro gra ma pela au diên cia po ten ci al (que pode va ri ar).

Se gun do os da dos da AGB Por tu gal, em ter mos de au diên cia mé dia diá ria
(ra ting), em 1993, a RTP1 de ti nha um va lor mais ele va do que os res tan tes ca na is,
sen do os me ses de Ja ne i ro (8,4%), Fe ve re i ro (8,5%), Mar ço (8,5%) e Abril (8,5%) os
que apre sen tam va lo res mais ele va dos. Na SIC e na TVI, os va lo res mais ele va dos
en con tram-se no mês de De zem bro. Em 1994, a RTP1 con ti nua a li de rar em ter mos
de au diên cia diá ria, so bre tu do no mês de Ja ne i ro, e, em 1995, tem uma au diên cia
mé dia diá ria ele va da nos me ses de Fe ve re i ro e Mar ço, sen do que, em Maio, a SIC
ul tra pas sa e per ma ne ce na li de ran ça até 1997.

Estes da dos re la ti vos à au diên cia mé dia diá ria com ple men tam-se com os
con cer nen tes ao tem po des pen di do a ver te le vi são e a pe ne tra ção mé dia diá ria de
cada ca nal. Só atra vés da le i tu ra con jun ta des tes in di ca do res é que se pode in ter -
pre tar o sha re de cada ca nal.

O tem po mé dio des pen di do a ver te le vi são tem vin do a au men tar des de 1993
para 1997, como se ve ri fi ca na fi gu ra 3 do ane xo 1.

Pro cu ran do tra çar o per fil do pú bli co de te le vi são, com base nos da dos das
au diên ci as da AGB Por tu gal por sexo, ex cep tu an do a RTP 2 de vi do ao des por to,
são mais as mu lhe res que vêm te le vi são nas três es ta ções de te le vi são.

Em ter mos etá ri os, a RTP1 tem uma au diên cia com mais de 64 anos, a RTP2
um pú bli co en tre os 55 e os 64 anos; a SIC, en tre os 25 e 34 anos e dos 55 aos 64 anos; a 
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TVI, dos qua tro aos 14 anos e dos 55 aos 64 anos. Em ter mos glo ba is, a te le vi são é
vis ta pe las pes so as com mais de 55 anos.

Qu an to à clas se so ci al, nos qua tro ca na is pre do mi na a C1 e C2. A clas se so ci al
A/B (alta, mé dia alta) pre fe re a RTP2, dada a sua pro gra ma ção cul tu ral. A clas se D
(ba i xa) opta pela RTP1, es sen ci al men te a par tir de 1995. No con tex to glo bal, são as
con si de ra das clas ses C1, C2 e D que vêem mais te le vi são, sem va ri a ções ex pres si -
vas em ter mos de evo lu ção anu al.

O in di ca dor re gião ge o grá fi ca su ge re que a RTP1 e RTP2 são vis tas pelo Li to -
ral e Inte ri or; a SIC na Gran de Lis boa e Inte ri or; a TVI no Li to ral Inte ri or e Gran de
Lis boa (em ter mos glo ba is de vi si o na men to é o Li to ral e o Inte ri or).

O per fil das au diên ci as é um con jun to de in for ma ção re le van te na de fi ni ção
do es pa ço pu bli ci tá rio, uma vez que os anun ci an tes têm pú bli cos-al vos para os
seus pro du tos. Con so an te o per fil das au diên ci as de cada ca nal e o cru za men to des -
tes in di ca do res (sexo, ida de, clas se so ci al) com os di fe ren tes pe río dos ho rá ri os, lo -
ca li zam-se os di fe ren tes pú bli cos. Para al guns au to res, o in di ca dor
“dis po ni bi li da de para ver te le vi são” é ex pli ca do pelo fac to de a au diên cia dis po ní -
vel nem sem pre po der ver te le vi são, isto por que há ta re fas que não per mi tem con -
ci li ar, tais como: as pi rar, con ver sar com os ami gos, es tu dar, etc. Por ou tro lado, as
au diên ci as te le vi si vas va ri am se gun do os di fe ren tes pe río dos do dia.

Conclusão

A evo lu ção tec no ló gi ca e eco nó mi ca tor na re le van te re flec tir so bre a eco no mia do
au di o vi su al, ali cer ça da so bre tu do nas re ce i tas pu bli ci tá ri as. Por con se guin te, o
fun ci o na men to es tru tu ral da te le vi são co mer ci al or ga ni za-se em tor no da qui lo que 
as se gu ra a sua vi a bi li da de eco nó mi ca en quan to em pre sa de co mu ni ca ção so ci al: a
pu bli ci da de. Nes ta óp ti ca, a pro gra ma ção cons ti tui um ins tru men to que visa cap -
tar e fi de li zar o pú bli co, o qual, en quan to con su mi dor de pro gra mas e de pu bli ci -
da de, é fun da men tal men te en ca ra do como “au diên cia/mer ca do ria”. Qu an to mais 
au diên ci as tem um ca nal, mais cons ti tui a pre fe rên cia dos anun ci an tes. Isto sig ni fi -
ca que pla ne ar uma pro gra ma ção que sus ci te o in te res se do pú bli co se tor na uma
ta re fa nem sem pre fá cil, uma vez que mu i tas ve zes se in ves te num de ter mi na do
pro gra ma que aca ba por cap tar pou cas au diên ci as e tem de ser re ti ra do da gre lha.

Assim, a ques tão que se co lo ca é de “como re sol vem os pro gra ma do res este
‘pro ble ma’ das suas ‘gre lhas’? Sim ples: im por tan do, no me a da men te dos Esta dos
Uni dos a pre ços cer ca de 30 ve zes in fe ri o res aos cus tos de pro du ção…, mas, para
além dis so, adop tan do a es tra té gia da re pe ti ção fre quen te de pro gra mas e, so bre tu -
do, pro du zin do o que fal ta a ba i xos cus tos e ne ces sa ri a men te com re du zi da qua li -
da de” (Cá di ma, 1990b: 185), cer ca de 35% a 55% da pro gra ma ção de fic ção é
im por ta da dos EUA, no me a da men te, sé ri es e fil mes.

No novo ce ná rio te le vi si vo ope ra-se uma re or ga ni za ção da pro gra ma ção
mar ca da por três ten dên ci as: 1) o te le jor nal tor nou-se mais per so na li za do na
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apre sen ta ção e numa en fa ti za ção do di rec to; 2) evi den cia-se a pro li fe ra ção de pro -
gra mas es pe ci a li za dos em cul tu ra, po lí ti ca, eco no mia, me di ci na, ciên cia, eco lo gia,
etc.; 3) a es pec ta cu la ri za ção da in for ma ção. Por ou tro lado, pro ce de-se a uma re cu -
pe ra ção da gran de re por ta gem, que se fica a de ver aos ca na is pri va dos, que apre -
sen tam um as pec to sen sa ci o na lis ta (te mas de gran de im pac te jun to do pú bli co,
como, por exem plo, a sida, a dro ga, etc.); o “ca sa men to” da in for ma ção com cer tas
for mas tra di ci o na is de es pec tá cu lo, dan do lu gar ao nas ci men to de um novo gé ne ro 
— in fos how (par ti ci pa ção do pú bli co em es tú dio, son da gens em di rec to, va ri e da -
des, jo gos, en tre vis tas, de ba te, etc.); o “ca sa men to” com a fic ção me di an te a adop -
ção de al gu mas ca rac te rís ti cas do gé ne ro po li ci al (pro cu ra de pes so as per di das,
de sa pa re ci das, re fu gi a das, com aju da dos te les pec ta do res); e o con ce i to de no vos
pro gra mas — te le ver da de. Como é que sur ge este novo con ce i to?

O mo de lo de te le vi são men sa ge i ra (pe da gó gi co) em que o pú bli co as su mia
uma pos tu ra de es cu ta, de apren di za gem, deu lu gar a uma te le vi são re la ci o nal:
“Com pre en são, co ni vên cia cum pli ci da de, a co mu nhão en tre emis so res e re cep to -
res cons ti tu em o cer ne des te mo de lo” (Mehl, 1996: 196). O talk show e o re a lity show
são dois gé ne ros que ca rac te ri zam a “nova” te le vi são em que co a bi tam os di fe ren -
tes pac tos co mu ni ca ti vos que as se gu ram o tri un fo da “te le vi são dos ani ma do res”.
Ao lado da te le vi são men sa ge i ra e da te le vi são re la ci o nal en con tra-se a te le vi são
ac triz, ou seja, a sua ca pa ci da de de in ter vir no cam po so ci al, pro cu ran do so lu ci o nar 
pro ble mas do ci da dão anó ni mo (re con ci li a ção con ju gal, re en con tro de pes so as,
etc.), as sen te num dis po si ti vo in te rac ti vo em que o apre sen ta dor tem um pa pel de
con ci li a dor e o pú bli co não se li mi ta a ver e ou vir como re a ge (a afec ti vi da de, o lado
emo ci o nal das pes so as re pre sen tam os ali cer ces do re a lity show).

Nes te novo ce ná rio co mu ni ca ti vo da te le vi são, o es pa ço pú bli co, que se apo i -
a va so bre os sa be res, opi niões, cren ças ou re fe rên ci as a sis te mas de pen sa men to ac -
tu al men te fun da-se na ex pe riên cia vá li da das emo ções, va lo ri zan do a
sin gu la ri da de: “A te le vi são da in ti mi da de pro me te uma nova for ma de de ba te so -
ci al. Lon ge de obe de cer ape nas aos ca pri chos dos sco res da au di me tria, ape la a uma
evo lu ção mais ge ral. As so ci e da des com ple xas e de mu dan ça rá pi da são (…) cada
vez me nos as so ci e da des de tro ca (…) (idem, p. 229). Por con se guin te, o es pa ço pú -
bli co trans for ma-se me di an te a nova ar ti cu la ção en tre pri va do e pú bli co. A te le vi -
são da in ti mi da de pri va ti za o es pa ço pú bli co e tor na pú bli co o es pa ço pri va do.

Nes te con tex to das no vas ten dên ci as do au di o vi su al, pi o ne i ras na Amé ri ca, a
ló gi ca de pro gra ma ção ali cer ça-se numa es tra té gia co mer ci al em que a"di ta du ra da
ma i o ria" co arc ta a di ver si da de de es co lha de pro gra mas, ob ser van do-se uma con -
cen tra ção das au diên ci as e uni for mi za ção dos con te ú dos no sen ti do de con ser var
os te les pec ta do res, a ofer ta dos ca na is pú bli cos e pri va dos é pra ti ca men te aná lo ga,
numa de pen dên cia das re ce i tas pu bli ci tá ri as.

Os efe i tos da te le vi são co mer ci al sus ci tam no vas po lí ti cas da co mu ni ca ção,
num ape lo à re for mu la ção do ser vi ço pú bli co e uma efec ti va ac tu a ção dos ór gãos
de re gu la ção. Na pers pec ti va de Ma nu el José Lo pes da Sil va, os cri té ri os de au di -
me tria pro mo vem um ní vel in fe ri or na qua li da de da pro gra ma ção te le vi si va, que
dá ori gem à “cul tu ra de lixo”, a qual vem pre en cher o es pa ço per ten cen te aos an ti -
gos ser vi ços pú bli cos, com o ob jec ti vo de pro mo ver o lu cro (Sil va, 1995: 252).
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Assim, o que se afi gu ra como uma si tu a ção de li ca da é que as po lí ti cas des te tipo de
co mu ni ca ção in ci dem em três áre as da ac ti vi da de eco nó mi ca: a pro du ção, a dis tri -
bu i ção e o con su mo. “A pro pos ta cul tu ral mais im por tan te que o ser vi ço pú bli co
deve fa zer é sem dú vi da a de adop ção duma ati tu de não con su mis ta e cons ci en te,
como an tí do to às pro pos tas dos ca na is co mer ci a is” (idem, p. 253).

No cam po da pro gra ma ção, a te le vi são pro cu ra ex plo rar no vos ho rá ri os, a
uti li za ção de es tra té gi as de con tra pro gra ma ção, a con si de ra ção das re la ções cus -
to/au diên cia por gé ne ro de pro gra ma. A gran de di fe ren ça na ac tu al es tra té gia de
pro gra ma ção das te le vi sões pú bli cas con sis te em ob ter uma óp ti ma re la ção en tre
in ves ti men to fi nan ce i ro e com pra de pro gra mas.

Além do fe nó me no po lí ti co de des re gu la men ta ção, ou seja, de li be ra li za ção
da ac ti vi da de te le vi si va, que per mi tiu o fim do mo no pó lio da te le vi são pú bli ca e,
por con se guin te, o ad ven to da te le vi são pri va da, o ce ná rio da eco no mia do au di o -
vi su al acom pa nhou este pro ces so de mu dan ça, que, como vi mos, oca si o nou al te ra -
ções na re la ção da te le vi são com o pú bli co. Do pon to de vis ta do qua dro
eco nó mi co, qua tro ca rac te rís ti cas se in di gi tam ao ser vi ço te le vi si vo: a in di vi si bi li da -
de da pro du ção, ou seja, “a quan ti da de de ser vi ço con su mi do por um in di ví duo não
ex clui o con su mo de ou tros”; a di vi si bi li da de li mi ta da do con su mo, “quan do au men ta
o nú me ro de te les pec ta do res os cus tos por uti li za dor são de cres cen tes, vis to que os
cus tos to ta is em de ter mi na das con di ções, são cons tan tes”; a de te ri o ra ção da qua li da -
de de ser vi ço, que re sul ta da com pe ti ção en tre ca na is com o ob jec ti vo de ob ter o má -
xi mo de lu cro atra vés do au men to do cus to dos pro gra mas e da mi ni mi za ção de
cus tos, que se re flec te em duas es tra té gi as, uma di rec ci o na da para o pri me-time,
com uma pro gra ma ção po pu lis ta, ou tra para o res to do tem po, com uma pro gra -
ma ção re si du al e eco nó mi ca; os efe i tos ex ter nos de con su mo, “exis te uma cer ta di ta -
du ra da ma i o ria so bre a mi no ria, por que os pro gra ma do res ten dem a be ne fi ci ar as
ma i o res au diên ci as” (Bra u mann, 1995: 239).

Com o ob jec ti vo de “pro du zir pú bli cos”, a te le vi são co mer ci al in ci ta a pro cu -
ra do pú bli co em pro gra mas de fic ção, de in for ma ção e de en tre te ni men to. Como
re fe re Pi er re Bour di eu: “So bre a te le vi são, os ní ve is de au diên cia exer cem um efe i to 
mu i to par ti cu lar: re tra du zem-se sob a for ma da pres são de ur gên cia. (…) A con cor -
rên cia en tre as te le vi sões as su me a for ma de uma con cor rên cia tem po ral pelo sco op, 
pelo pri me i ro lu gar na li nha de che ga da” (Bour di eu, 1997: 25). A po si ção des te au -
tor pe ran te este sis te ma de me di ção é de que “po de mos e de ve mos lu tar con tra os
ní ve is de au diên cia em nome da de mo cra cia. É algo que pa re ce bas tan te pa ra do xal, 
por que as pes so as que de fen dem o re i na do dos ní ve is de au diên cia pre ten dem que
nada pode ser mais de mo crá ti co do que isso mes mo (…), que é pre ci so de i xar mos
às pes so as a li ber da de de jul ga rem, de es co lhe rem” (idem, p. 74). Por con se guin te,
Bour di eu cri ti ca este sis te ma das au diên ci as na me di da em que con tri bui para co a -
gir o con su mi dor se gun do a lei do mer ca do, o que con tra ria o prin cí pio de mo crá ti -
co da li ber da de de es co lha.

Pi er re Sor lin con si de ra que “os da dos re co lhi dos pe los mé dia para ”fo to gra -
far" o seu pú bli co não são re le van tes para a in ves ti ga ção so ci o ló gi ca, não por se rem
in cor rec tos, mas por que a sua fun ção é res pon der a ques tões co mer ci a is e não so ci -
o ló gi cas" (Sor lin, 1997: 41). Na pers pec ti va des te au tor, o con su mo é de ter mi na do
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pelo con tex to em que ocor re, pelo que só se po de rá com pre en der o com por ta men to 
das au diên ci as atra vés da aná li se das suas prá ti cas. As au diên ci as “pe cam” por não 
da rem mais in for ma ção do que a que está in clu í da nas suas pre mis sas.

No en tan to, re cor rer ape nas aos ín di ces de au diên cia não per mi te pre ver as
ten dên ci as que cor res pon dem ao agra do dos te les pec ta do res por que “tudo o que é
pos sí vel re co lher, even tu al men te, são in di ca ções so bre as pre fe rên ci as dos te les -
pec ta do res re la ti va men te aos pro gra mas que lhes são ofe re ci dos. Esses nú me ros
não nos di zem o que de ve mos ou po de mos pro por, e os pro gra ma do res tam bém
não po dem sa ber que es co lhas fa ri am os te les pec ta do res pe ran te ou tras pro pos tas” 
(Pop per e Condry, 1995: 19). Os es tu dos de au diên cia ex pres sam a ide ia de que a
úni ca ex pli ca ção para o vi si o na men to da te le vi são é o prin cí pio da dis po ni bi li da -
de, con so an te os ho rá ri os. Assim, pa ra fra se an do Lo ren zo Vil ches, “a co in ci dên cia
en tre a dis po ni bi li da de dos es pec ta do res e a ofer ta do pro gra ma é a base de toda a
es tra té gia de pro gra ma ção” (Vil ches, 1996: 183).

Na mes ma pers pec ti va crí ti ca de uma “so ci o lo gia das au diên ci as”, Fran cis co
Rui Cá di ma con si de ra que à “au di me tria (…) não in te res sa sa ber qua is os in te res -
ses ou as ex pec ta ti vas do te les pec ta dor. Não in te res sa sa ber, em ri gor qua is os seus
prin ci pa is gos tos, qua is os pro gra mas pre fe ri dos por a, b ou c. A úni ca co i sa que os
pe o ple-me ters ‘sa bem’ é ver ‘quem’ vê o ‘quê’ na pro gra ma ção. A par tir daí, os pro -
gra ma do res ti ram con clu sões em fun ção des sa res pos ta à ofer ta te le vi si va — e não
em fun ção das ex pec ta ti vas do pú bli co. Uma es pé cie de au tis mo so ci o mé tri co”
(Cá di ma, 1996: 58). Ain da, na opi nião des te au tor, está a che gar um mo men to em
que é in di fe ren ça na es co lha de um de ter mi na do ca nal é de tal ma ne i ra gran de que
os es tu dos de au diên cia re pre sen ta rão ape nas mais um in di ca dor. Ora esta in di fe -
ren ci a ção já se ve ri fi ca no pla no da seg men ta ção dos pú bli cos. O que su ce de, e que
é im por tan te sa li en tar, é que não exis tem “pú bli cos es pe cí fi cos”, mas “gran de pú -
bli co”. Embo ra se con si de re (e as pes so as en tre vis ta das na te le vi são re fe ri ram esta
ques tão da seg men ta ção do pú bli co) que exis tem vá ri os pú bli cos, Cá di ma aler ta
que te o ri as re cen tes têm des men ti do “esta qua se ver da de con sa gra da”.

Na te le vi são, o pú bli co es pe cí fi co é “re cru ta do” na au diên cia do “gran de pú -
bli co” ou he avy vi e wers (por exem plo, o pú bli co da te le no ve la, dos con cur sos, dos
jo gos de fu te bol, etc.). A di fe ren ci a ção de pú bli cos re sul ta do com por ta men to da
au diên cia re la ti va men te a par tes da pro gra ma ção, di fe ren ci a ção que, ao lon go do
dia, se re a li za me di an te o tem po dis po ní vel e a pre dis po si ção para ver te le vi são.
Nes ta pers pec ti va, Cá di ma re co nhe ce cin co ca te go ri as na de sig na da “au diên cia
po ten ci al”: os que não vêem te le vi são (jo vens ac ti vos com ou tros in te res ses para
além da te le vi são), o pú bli co da ma nhã e da hora do al mo ço, o au di tó rio de fim de
tar de e os he avy vi e wers (vêem te le vi são ape nas à no i te). Estas ca te go ri as con fe rem
uma con tra di ção à te le vi são ge ne ra lis ta, ou seja, mes mo nos pro gra mas des ti na dos 
a um pú bli co mi no ri tá rio é a ma i o ria que os vê. Des te modo, o au tor con si de ra que
a pro gra ma ção se ca rac te ri za por mó du los as sen tes nas emo ções (pro du ção de pú -
bli cos) e numa es tra té gia de frag men ta ção em seg men tos se gun do o gé ne ro te le vi -
si vo. As au diên ci as per ma ne cem no erro de que o pú bli co quer ver os pro gra mas
que lhe dão. “No fun do, tra ta-se de re a li zar o con ce i to: a te le vi são é sem dú vi da, em 
pri me i ro lu gar, uma má qui na de pro du ção de au diên ci as, uma má qui na de
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pro du ção de pú bli cos” (idem, p. 85). A ul tra pas sa gem da SIC, em Maio de 95, se -
gun do Cá di ma, “mar ca va as sim um mo men to his tó ri co na pa i sa gem au di o vi su al
por tu gue sa. Por um lado, por que tal veio fa zer re pen sar o que é o ser vi ço pú bli co
de te le vi são em Por tu gal (…), por ou tro lado, por que o fe i to da SIC, em dois anos e
meio de vida, não en con tra pa ra le lo em ne nhum ou tro sis te ma au di o vi su al” (idem,
p. 88). Qu an to à RTP1, ape sar do apo io es ta tal, re gis tou em 1994, um dé fi ce de duas
de ze nas de mi lhões de con tos e uma im po tên cia pe ran te a fun ção de au to le gi ti ma -
ção do cam po po lí ti co. À TVI de pa ra ram-se di fi cul da des na con quis ta e fi de li za ção 
das no vas au diên ci as.

Pode con clu ir-se que o iní cio da te le vi são pri va da teve re per cus sões ne ga ti -
vas no que se re fe re à con cor rên cia di rec ta en tre os ca na is, quan to à qua li da de da
ofer ta te le vi si va e à du ra ção das emis sões, que se tra du ziu numa con quis ta de sen -
fre a da pelo ín di ce de au diên ci as mais ele va do, mas, por ou tro lado, hou ve uma me -
lho ria sig ni fi ca ti va na di ver si fi ca ção da ofer ta, des de o apa re ci men to de no vos
gé ne ros te le vi si vos ao cam po da in for ma ção. É pre ci sa men te no cam po da in for -
ma ção pre co ni za da pe los ser vi ços pú bli cos, nas dé ca das de mo no pó lio do es ta do,
que este novo-es pa ço-tem po tem re fle xos acen tu a dos, ou seja, há um cla ro dis tan -
ci a men to da in for ma ção re la ti va men te à de pen dên cia da for ça po lí ti ca do mi nan te
ao ní vel de três vec to res: a ori gem e a se lec ção da in for ma ção; o ali nha men to e o for -
ma to do dis cur so in for ma ti vo e as con di ções de enun ci a ção e ma ni fes ta ção.

Ane xo 1
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Figura 1 Share (percentagem)

Fonte: AGB Portugal.
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Figura 2 Audiência média diária (rating %)

Fonte: AGB Portugal.

Figura 3 Tempo médio despendido a ver televisão (minutos)

Fonte: AGB Portugal.
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Figura 4 Ver televisão por sexo (percentagem)

Fonte: AGB Portugal.

Figura 5 Ver televisão por faixas etárias (percentagem)

Fonte: AGB Portugal.
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Figura 6 Ver televisão por classes sociais (percentagem)

Fonte: AGB Portugal.

Figura 7 Ver televisão por região geográfica (percentagem)

Fonte: AGB Portugal.



No tas

1 Este ar ti go re to ma, com al gu mas al te ra ções, al guns ca pí tu los da tese de mes tra do
in ti tu la da “Tele...vi são do Pú bli co - um es tu do so bre a re a li da de por tu gue sa”, re a -
li za da no âm bi to do Mes tra do em Co mu ni ca ção, Cul tu ra e Tec no lo gi as da Infor -
ma ção do ISCTE (fi nan ci a da por uma Bol sa de Mes tra do do Pro gra ma PRAXIS XXI 
da Fun da ção Para a Ciên cia e Tec no lo gia).

2 “Ho rá rio di ur no, aces so ao ho rá rio no bre, ho rá rio no bre, ho rá rio fi nal da no i te (de -
po is das 22h.)

3 Da dos ex tra í dos da Re vis ta do Jor nal Bri e fing, Mar ke ting e Pu bli ci da de, n.º 3, Ju -
lho/Agos to de 1998.

4 Na ca te go ria “Ou tros” in clu em-se pro gra mas di fí ce is de clas si fi car ape nas pelo tí -
tu lo e que po dem não per ten cer à clas si fi ca ção de gé ne ros pro pos tas, ou seja, po -
de rá ha ver um gé ne ro que não foi men ci o na do.

5 Estes in di ca do res são cal cu la dos com base numa amos tra es tra ti fi ca da des pro por -
ci o nal. De vi do à he te ro ge ne i da de de com por ta men tos de con su mo, e com o ob jec -
ti vo de re du zir o erro amos tral glo bal, em vez de se am pli ar a amos tra to tal, a
Mark test opta pelo pro ces so over-sam pling apli can do um ín di ce de pon de ra ção aos
gru pos que apre sen tam ma i or he te ro ge ne i da de, de for ma a que cada gru po con tri -
bua para os re sul ta dos glo ba is se gun do o seu peso real, e não se gun do o seu peso
amos tral. A fór mu la de ob ten ção dos pon de ra do res é a se guin te: Pond =% Ni  (cor -
res pon de a um seg men to do Uni ver so)/ %n2 (amos tra des pro por ci o nal). Re la ti va -
men te aos in di ca do res sexo, ida de, clas se so ci al e re gião ge o grá fi ca são cal cu la dos
to man do a se guin te fór mu la: adh%=rat% do pro gra ma na amos tra x: “n.º de ín di -
ví du os do alvo / rat% do pro gra ma no uni ver so x”. Os re sul ta dos cor res pon den tes 
dão-nos o “ín di ce de ade são”.
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