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Estratégias de Sucesso na Ficção TV Nacional:  
Estudo de Caso das ‘Telenovelas Juvenis’  

 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Em 2006, quando a primeira telenovela portuguesa (Vila Faia) está 
prestes a celebrar 25 anos sobre a sua produção e emissão, já existe em 
Portugal uma pequena indústria de ficção televisiva nacional, cujos principais 
produtos são as telenovelas e as séries.  

Trata-se de uma indústria pequena e recente, mas que tem desenhado 
uma trajectória de afirmação e crescimento sobretudo durante os últimos 5 
anos, período no qual se verificaram as seguintes tendências: duplicou o seu 
volume de produção e multiplicou os tempos de emissão; tornou-se um dos 
vectores estratégicos da programação televisiva e do investimento publicitário; 
contribuiu para criar um ‘novo estilo de televisão’ nela convergindo as apostas 
de programadores e directores das estações televisivas para o prime time e as 
rentrées televisivas; demonstrou ser um sucesso de audiências que catapultou 
um dos operadores privados de televisão para a liderança de audiências após 
uma década de liderança do outro operador privado e várias décadas de 
monopólio estatal; dinamizou o mercado de emprego televisivo, empregando 
actualmente cerca de cinco mil profissionais e a organização empresarial das 
produtoras de ficção nacionais que têm vindo a alargar e a complexificar as 
suas áreas de negócios e a atrair o investimento dos principais grupos de 
comunicação nacionais; e, fora do mercado interno, procura a sua trajectória de 
internacionalização na qual começa a obter o reconhecimento dos pares. 
 

No contexto destas recentes transformações no campo da ficção 
televisiva nacional, qual é a explicação possível para o sucesso de audiências 
das commummente denominadas ‘telenovelas juvenis’ portuguesas? E como 
se pode aferir esse sucesso? Ensaiamos uma hipótese de resposta com base 
na análise das estratégias potenciadoras do sucesso, entre as quais as 
exaustivamente estudadas estratégias de programação são apenas uma entre 
várias dimensões significativas.  

 
No presente relatório, argumenta-se que, além das estratégias de 

programação, o recurso a estratégias de medialidade (OSSCOM 2006), 
estratégias de proto-interactividade (Hamburger 2005) e estratégias de 
hibridização do formato telenovela (da nossa própria autoria) são factores que 
contribuem para o sucesso das duas ‘telenovelas juvenis’ portuguesas 
actualmente em emissão televisiva, Floribella e Morangos com Açúcar.     
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O ‘sucesso ’ é aqui entendido como uma noção multidimensional, cuja 

avaliação remete para quatro dimensões de análise: 
1. impacto e penetração televisiva (elevados níveis médios de audiências, 

tops e records de audiências televisivas e diversidade de perfis de 
audiências), resultado de estratégias concorrenciais de programação; 
[secção 1.] 

2. hibridez da fórmula, resultado de estratégias de hibridização com outros 
produtos contemporâneos da indústria cultural de massas (ao nível do 
formato, estética, grafismo, merchandising);  [secção 2.] 

3. exportabilidade e importabilidade mediática (capacidade de transitar e se 
reproduzir em outros media além da televisão), resultado de estratégias 
de transmedialidade, multimedialidade e intermedialidade;  [secção 3.] 

4. carácter de obra ficcional aberta, resultado de estratégias de 
interactividade entre produção e recepção.  [secção 4.] 

 
 
NOTA METODOLÓGICA 
 

• Trata-se de um Estudo de Caso, em que se analisa comparativamente 
as duas telenovelas juvenis actualmente em exibição no canal aerial, 
Floribella na SIC e Morangos com Açúcar na TVI. 

 
Dados de Natureza Quantitativa 

• Efectuou-se o levantamento dos horários de programação dos dois 
programas. Analisou-se um conjunto de índices de audimetria (Rat#, 
Rat%, Shr%, Adh%, Aff%) fornecidos pelos dados MediaMonitor e-
Telereport, e de valores sobre o investimento publicitário durante os 
breaks comerciais, fornecidos pelo AdMonitor, para cada um dos 
programas televisivos, durante o período de vida dos programas em 
2006.  

• Os dados de Audimetria usados para o ano de 2006, fornecidos pela 
MediaMonitor, baseiam-se no conceito de audiência net, o qual 
considera apenas o espaço do programa televisivo excluindo os breaks 
comerciais    

• Para Morangos com Açúcar (MCA) o período analisado é entre 1 Janeiro 
e 10 Outubro 2006, que corresponde a grande parte da emissão da 3ª 
temporada. A 3ª temporada subdivide-se num período lectivo (MCA3) e 
num período Férias de Verão (MCA3-V). Para Floribella, o período 
analisado é entre 31 Março e 10 Outubro 2006, uma vez que este 
programa estreou apenas no final de Março do presente ano.  

• Na análise comparativa da grelha de programação e do desempenho 
das duas telenovelas, optou-se por efectuar dois desdobramentos 
temporais. Primeiro, optou-se por recorrer à estrutura sazonal de MCA 
estabelecendo os dois segmentos temporais: MCA 3 (1 Janeiro a 16 
Junho 2006) e MCA3-V (17 Junho a 17 Setembro 2006). Segundo, 
ocasionalmente em análises de pormenor, optou-se por desdobrar o 
período lectivo MCA3 em ‘Pré-Floribella’ e ‘Pós-Floribella’, para distinguir 
o período de emissão anterior à estreia de Floribella (em 31 Março 2006) 



 
 3 

e o período após a estreia da emissão de Floribella e portanto de co-
tele-existência de ambas as telenovelas.   

• Como a telenovela juvenil MCA encontra-se numa fase mais avançada 
do seu ciclo de vida (estreou a 1ª temporada lectiva em 2003/04), 
ocasionalmente quando se refere o ‘histórico’ da ‘telenovela-série’ MCA, 
utilizam-se os dados médios de audiência por temporada, para traçar a 
evolução dos níveis médios de audiências e os perfis de audiências do 
programa, no seu conjunto, desde MCA1 a MCA3, ou seja entre 2003 e 
2006.    

• Partiu-se de classificações internacionais, sempre que existentes, que se 
adaptaram à realidade portuguesa (por ex. periodização da grelha de 
programação; ficha de classificação da ficção televisiva, etc.).  

• A recolha e análise do conjunto dos dados quantitativos teve como 
objectivos a identificação e a análise comparada das estratégias de 
programação concorrencial das duas telenovelas juvenis.  

 
Dados de Natureza Qualitativa    

• Seleccionou-se, visionou-se e analisou-se o equivalente a 6 semanas de 
episódios dos programas Floribella e Morangos com Açúcar 3 (lectivo e 
férias de Verão), e dos respectivos programas promocionais (Espaço 
Floribella, Floribella Extra e Tcharan!; MCA Extra e Clube Morangos), 
que foram emitidos durante os meses de Junho, Agosto, Setembro e 
início de Outubro 2006, com o objectivo de identificar e caracterizar as 
estratégias de hibridização do formato e as estratégias de interactividade 
entre produção e recepção.   

• Efectuou-se uma análise de conteúdo no universo internet, 
designadamente aos websites oficiais e oficiosos, blogues e 
videoblogues dedicados os programas Floribella e Morangos com 
Açúcar, com o objectivo de identificar e caracterizar os elementos que 
definem as estratégias de medialidade e as estratégias de 
interactividade dos programas. 
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1. ESTRATÉGIAS DE PROGRAMAÇÃO EM TEMPO DE DISPUTA P ELO 
VALOR ESTRATÉGICO DA FICÇÃO TELEVISIVA NACIONAL 
 
 
1.1. Contexto das Novas Estratégias Concorrenciais de Programação 
 

Durante os anos 90, o alargamento do espaço discursivo proporcionado 
pela privatização do sector televisivo português com a entrada dos operadores 
privados (e canais cabo) no panorama televisivo português, foi acompanhado 
por uma mudança nas regras, agentes e modelos de produção televisiva 
nacional.  

Entre as tendências marcantes desse processo de privatização, 
destacamos: a desregulamentação; a concentração dos grupos de 
comunicação; a segmentação do mercado de canal aerial e canal cabo e a 
criação de nichos de mercado; a diversificação da oferta e dos públicos; o 
surgimento de nova legislação para o mercado da publicidade e o papel 
primordial do investimento publicitário comercial; a forte dinâmica concorrencial 
numa 1ª fase entre operadores público e privado e numa 2ª fase entre 
operadores privados; a importância do papel do merchandising; a aposta no 
valor estratégico da ficção televisiva nacional; o crescimento exponencial da 
produção ficcional portuguesa; o crescimento e diversificação interna das 
empresas de produção de ficção televisiva e a sua integração nos grupos de 
comunicação; a disputa pela liderança de audiências com base no padrão de 
ficção nacional; e a afirmação de um novo estilo de programação. (Rebelo 
1993, Cádima 1996)   
 

No virar do século, as transformações motivadas pela privatização do 
sector são visíveis ao nível das estratégias de programação dos canais 
generalistas (onde se inscreve o objecto de análise em estudo). Sobressaem 
novas estratégias de programação características de um cenário de disputa 
pela liderança de audiências, vulgo “guerra de audiências”, fortemente 
centradas na organização de grelhas de programação e na rentabilização da 
aposta na ficção nacional; e que compatibilizem o duplo objectivo de aumentar 
as quotas de mercado com a necessária contenção orçamental e rentabilização 
do investimento realizado na produção ficcional portuguesa.  

Entre as novas estratégias de programação destacamos: a ousadia nos 
estilos de programas seleccionados; a redefinição do conceito de prime time; a 
afirmação de um padrão de ficção televisiva nacional; os critérios de 
rentabilização máxima da ficção nacional pelo recurso diário às repetições e 
reposições de telenovelas e séries portuguesas; o constante reajustamento das 
grelhas de programação quer ao nível interno quer externo em função de 
critérios de concorrência e rentabilização de audiências e correspondentes 
receitas publicitárias; a alternância entre modelos de concorrência por contra-
programação e por mimetismo; a introdução dos conceitos de infotainment e 
product placement; tendência para a implantação da monocultura 
telenovelística através da programação em bloco de telenovelas quer no 
horário do prime time como no pré-prime time. (Fernandes 2002, Ferin et al 
2002, Burnay 2005) 
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Neste contexto de disputa pela liderança de audiências, após uma 1ª 
fase (1992-2001) de afirmação de um novo estilo ditado pelo padrão SIC 
baseado na informação-democratização da opinião pública e na diversidade e 
originalidade dos formatos, implantou-se desde 2001 uma 2ª fase em que o 
novo estilo é ditado pelo padrão TVI baseado na ficção televisiva portuguesa 
com forte aposta na saturação do prime time com infotainment, telenovelas e 
reality shows de produção nacional.  

Um olhar restrospectivo revela que as telenovelas representam um 
formato de peso na grelha de programação e na disputa dos tops de 
programas, configurando uma aposta estratégica cujas raízes estão no modelo 
de programação sandwich telenovela-telejornal-telenovela iniciado pela RTP 
em 1977. Embora este modelo tenha sido substituído por outro, a partir de 
2000, assente no modelo reality show-ficção-telejornal-ficção-reality show e 
que constituiu uma estratégia de contra-programação bem sucedida por parte 
da TVI, aquele modelo parece estar novamente de regresso. E marcadamente 
visível, quer no efeito de liderança de audiências granjeado pela TVI em prime 
time desde 2001 com a implementação deste modelo, quer na guerra das 
designadas telenovelas juvenis em 2006, entre TVI/MCA e SIC/Floribella. (Ver 
Quadros 1, 2 e 3) 
 
 

Quadro 1.  EVOLUÇÃO DO SHARE DE AUDIÊNCIAS DOS CANA IS GENERALISTAS 1992-2006 (Shr%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Fonte: Marktest 
(a) Valor referente último trimestre 1992. SIC iniciou emissões a 6.Out.1992. 
(b) TVI iniciou as suas emissões 20.Fev.1993. 
(c) A partir de 2000, os dados disponíveis incluem, para além dos 4 canais generalistas, a categoria ‘video/outros canais’ 

que começa a crescer de forma expressiva. 
(d) Para todos os canais, os dados obtidos reportam-se ao período Jan a Set 2006 (inclusivé) 

 

Anos RTP1 2: SIC TVI Outros Canais/Video 

1992 72.2 17.9 8.5 (a) --- -- 

1993 61.5 17.6 14.3 6.6 (b) -- 

1994 46.9 9.8 28.4 14.7 -- 

1995 38.4 6.4 41.4 13.8 -- 

1996 32.6 6.5 48.6 12.3 -- 

1997 33.0 5.6 49.3 12.1 -- 

1998 31.5 6.2 49.2 13.1 -- 

1999 28.5 6.0 48.1 17.4 -- 

2000 (c) 24.3 5.6 42.2 20.8 7.1 

2001 20.1 5.6 34.0 31.9 8.4 

2002 21.1 5.3 31.5 31.4 10.7 

2003 23.8 5.0 30.3 28.5 12.4 

2004 24.7 4.4 29.3 28.9 12.7 

2005 23.6 5.0 27.2 30.0 14.2 

2006 (d) 24.2 5.5 25.9 30.2 14.2 
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Quadro 2.  EVOLUÇÃO MÉDIA ANUAL DO SHARE DE AUDIÊNC IAS EM PRIME-TIME  1999-2006  
(Shr%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Cardoso,G e Mendonça,S. (2006) Dinâmicas concorrenciais no mercado televisivo português entre 1999-
2006,Obercom,p.3  (disponível online em www.obercom.pt) 
(a) Os valores para 2006 reportam-se ao intervalo 1 Jan a 23 Maio. 

Os valores utilizados para a RTP e SIC são a combinação dos shares individuais de (RTP1, 2:, RTP Africa, RTPN, RTP Memória) e de 
(SIC, SIC Noticias, SIC Comédia, SIC Radical, SIC Mulher), respectivamente. Os valores para a categoria Resto TV são o somatório 
dos restantes canais do segmento cabo. Ainda que este não seja objecto de análise, é um segmento de mercado que, no seu conjunto, 
é relevante. 
 
 

Quadro 3.  EVOLUÇÃO MÉDIA  MENSAL DO SHARE DE AUDIÊNCIAS  JAN-SET 2006  (Shr%)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fonte: Marktest / MediaMonitor e-Telereport 
(a)  Os valores do mês Outubro reportam-se ao período 1 a 18 Out. 

 
 

Num contexto em que o leitmotiv é a liderança de audiências, os dois 
canais generalistas privados tendem a sobrevalorizar o processo de controlo 
das audiências - que inclui a medição, gestão e monitorização de audiências -, 
sendo em função da flutuação das ‘audiências’ que ponderam tomadas de 
decisão e avaliam o (in)sucesso de estratégias e iniciativas implementadas, 
assim como é este o principal indicador do montante e tipo de investimento 
publicitário do qual dependem os operadores privados.  

Esta forte dependência do investimento publicitário comercial contribui 
para o exercício do controlo quase obsessivo dessa categoria instável que é a 
‘audiência’. Segundo Ang (1991), a audiência televisiva é um dado construído a 
partir de informações técnicas sobre um segmento limitado de telespectadores 
reais; e esse dado não é estável, à semelhança da lógica de instabilidade que 
caracteriza a própria indústria televisiva.  

Enquanto instrumento de gestão de públicos, a análise de audiências 
traduz o esforço permanente dos operadores televisivos em mapear e controlar 
os seus públicos que nasce da necessidade de definir e delinear segmentos 
estáveis de interlocutores, sabendo à partida que existe uma irredutível 
disjunção entre segmentos de audiência e grupos empíricos de indivíduos reais.  

Anos  RTP SIC TVI Resto TV 

1999 27.8 39.0 13.9 19.3 

2000 25.1 36.5 23.2 15.2 

2001 19.3 26.9 40.0 13.8 

2002 22.9 26.3 34.9 15.9 

2003 25.1 29.4 30.2 15.3 

2004 24.9 29.6 30.6 14.9 

2005 24.1 27.5 32.0 16.4 

2006  (a) 25.0 24.5 34.0 16.5 

Meses RTP1 2: SIC TVI 

Janeiro 27.8 5.6 28.6 38.1 

Fevereiro 28.9 5.7 28.2 37.2 

Março 29.8 5.8 28.5 35.9 

Abril 28.4 6.7 27.8 37.1 

Maio 28.7 5.8 28.0 37.5 

Junho 26.9 6.4 32.3 34.4 

Julho 25.3 6.7 34.3 33.7 

Agosto 27.3 7.7 32.2 32.9 

Setembro 

Outubro (a) 

28.7 

30.2 

7.1 

6.3 

30.9 

30.4 

33.3 

33.2 

http://www.obercom.pt/
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Enquanto instrumento de monitorização dos programas emitidos pelos 
canais concorrentes, a análise de audiências é um guia de decisão do 
investimento publicitário para os anunciantes, uma actividade estratégica 
indissociável das dinâmicas concorrenciais entre operadores televisivos e um 
motor da própria actividade televisiva. 
 

Hamburger (2005) especifica e explica a importância do controlo da 
performance das telenovelas como um instrumento estratégico na complexa 
dinâmica da própria fabricação das telenovelas. Embora seja um instrumento 
usado para todos os géneros de programas televisivos, a autora salienta que, 
no caso das telenovelas, o controlo da performance destes programas adquire 
uma importância muito significativa pelo facto das telenovelas constituírem 
‘obras abertas’. Obras abertas cuja fabricação revela um grau de 
interactividade que rege as relações entre produção e recepção da telenovela 
por um lado, e que rege as relações profissionais no interior do próprio campo 
da produção da telenovela, por outro lado.  

De facto, a extensa bateria de índices quantitativos de caracterização e 
interpretação da audiência, a par dos estudos de opinião de natureza 
qualitativa que tendem a aprofundar e corrigir os consensos e disjunções entre 
público-alvo e público atingido, constituem elementos objectivados de poder na 
rotina de produção da telenovela.  

No quadro das relações assimétricas de produção, inscreve-se uma 
tensão entre interesses comerciais e interesses criativos, no domínio de 
algumas equipas profissionais sobre as restantes (especificamente, da 
direcção, produção e comercialização sobre a criação) e do conjunto das 
equipas profissionais sobre o(s) público(s). Os administradores da estação 
televisiva, os directores e os produtores de programas, influenciados pelas 
oscilações dos índices de audiência traduzidas em curvas delineadas por 
peaks-flats-flops, argumentam, decidem e pressionam em (des)favor de 
modificações a introduzir na telenovela que está a ser emitida e comercializada, 
tanto ao nível do desenrolar do enredo, por reordenação da sequência dos 
blocos narrativos, inserção de episódios emblemáticos, ‘ganchos’ extra, 
situações polémicas ou surpreendentes, uma música ou um personagem novo; 
como através da tomada de decisão sobre o realinhamento na grelha de 
programação, no planeamento e gestão das acções promocionais, no 
lançamento de produtos licenciados tendo em conta não só a gestão da 
performance da telenovela de que são directamente responsáveis, como da 
análise e monitorização permanentes da performance das telenovelas 
directamente concorrentes na disputa pela liderança de audiências, emitidas 
pelos outros canais generalistas.  
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1.2. Dados sobre a Performance e Disputa pela Lider ança de Audiências: 
Morangos com Açúcar versus Floribella 

 
Durante o ano de 2006, o duelo entre as telenovelas juvenis Morangos 

com Açúcar (TVI) e Floribella (SIC) tem sido aquele que melhor ilustra o 
cenário de disputa ou guerra de audiências pelo valor estratégico da ficção 
televisiva nacional. Por este motivo, decidiu-se no presente relatório abordá-lo 
como um estudo de caso. 

 
Quadro-Resumo 1 

Índices e Perfis de Audiências e do Investimento Pu blicitário- Morangos e Floribella-2006 
 

Programa MCA 3 e MCA 3-V FLORIBELLA 

Canal de emissão TVI SIC 

Horário de emissão Horário variável:  19H   21H Horário Fixo: 21H 

Duração por episódio Variável entre 30 a 50 min Variável entre 40 a 60 min 

Nível Médio Audiências                        

 Rat% 
Shr% 
Rat #  (000) 

13.1 (MCA3)      10.6 (MCA3-V) 
38.9  (MCA3)      33.0 (MCA3-V) 

1280,4 (MCA3)      995,8 (MCA3-V) 

11.3 
32.5 

1064,0 

Níveis Máx Audiências   

 Rat #  (000) 
Rat% 
Shr%  

1765,4 (MCA3)       1489,4 (MCA3-V) 
 18.7 (MCA3)        15.7  (MCA3-V) 
   55.9 (MCA3)       52.1  (MCA3-V) 

1412,0 
14.9 
 42.4 

 
Top de Audiências 
                         

 
Liderou 1º lugar (Verão) 

Frequente entre 5 prog +vistos (Verão) 
Frequente entre 5 ou 10  prog +vistos (Resto ano) 
Aumentou audiência (períodos férias escolares) 

 
Alcançou 1º lugar (Verão) 

Frequente entre 5 prog +vistos (Verão) 
Frequente entre 5 ou 10  prog +vistos (Resto ano) 
Aumentou audiência (períodos férias escolares) 

 
Perfil Audiências 

 
Transclassista 

Geracional   (teenagers até sub 25) 
Feminino   (diferença 17-21 p.p.) 

 
Classista (classe D) 

Transgeracional  
Feminino (diferença 26 p.p.) 

Maior Adesão infantil e +45 anos no feminino  

Investimento 
Publicitário  (em €) 
 
1º semestre 2006   

Elevado 
24.164.469 (pré-estreia Floribella, 1ºtrimestre) 
26.869.914   (pós-estreia Floribella, 2ºtrimestre) 

Spot Publicitário:6731€ (5seg) e 21.035€ (30seg) 

Elevado 
25.353.224 

 

Longevidade  
da telenovela 

Desde Set 2003 
(Completou 3 temporadas lectivas e de férias. 

Iniciou a 4ª temporada lectiva) 

Desde Março 2006 
(ainda não completou a 1ª temporada) 

 

Do ponto de vista dos operadores televisivos é fundamental conhecer e 
caracterizar os seus telespectadores, o que motiva uma incessante rotina de 
tipificação de segmentos delineáveis de público em termos de características 
sociodemográficas, agregando indivíduos em ‘perfis de consumidores’ e 
representações de ‘comunidades imaginárias’ a que designam por ‘perfil de 
audiências’.  

Monitorizar o comportamento dos vários perfis de públicos que 
compõem a estrutura da audiência de um programa e gerir as suas 
expectativas relativamente à performance do programa é uma tarefa prioritária 
para os profissionais da produção de telenovelas.  
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Nesta procura de retratar momentaneamente a estabilidade dos públicos 
instáveis, os índices médios de audiências são metodicamente estudados, 
assim como as ‘fórmulas mágicas’ de atingir os records ou picos de audiência, 
e conquistar nem que seja 0.5 ponto percentual do share à estação 
concorrente.  

Não só pelo que isso se traduz em termos de concorrência pelos 
públicos flutuantes na mesma faixa horária, como pelo acréscimo significativo 
de receitas publicitárias sobretudo no prime time, como ilustra o caso da tão 
falada ‘guerra de audiências’ entre Morangos e Floribella.  

Desde o início da emissão de Floribella (em 31 de Março de 2006), 
inúmeras páginas dos vários tipos de imprensa - generalista, especializada e 
cor-de-rosa – foram escritas sobre este duelo pela liderança de audiências 
entre SIC/Floribella e TVI/MCA; tematização que atingiu o seu auge durante a 
temporada televisiva de Verão 2006.  
 
    

A partir da análise comparativa da performance das 2 telenovelas em 
termos de níveis médios de audiências, picos e tops de audiências, perfis de 
audiências, e investimento publicitário, destacamos alguns traços comuns e 
diferenciadores de cada programa ao longo do seu ciclo de vida, traços esses 
que caracterizam a dinâmica concorrencial entre os dois programas e 
respectivos operadores televisivos, durante o período em análise. 
 
 
Audiências Médias    
 

Os níveis médios de audiências, em ambos os programas, ronda 1 
milhão de telespectadores. 

 
Em termos comparativos, a estreia de Floribella não retirou audiências 

significativas a MCA, até porque entre Março e Junho 2006 (Primavera) as 
duas telenovelas emitiram em horários diferentes, MCA3 às 19h e Floribella às 
21h. (Ver Quadro 4)   
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Quadro 4.  HISTÓRICO DOS EPISÓDIOS EMITIDOS - MCA e FLORIBEL LA –  2003/2006  

 início Fim Nº 
Episód 

Horário 
Emissão 

MCA 30 Ago 03 

(sab, 22:40) 

6 Jul 04 

(3f) 

386 2 episód novos/dia 

19h  

21h*  
MCA–V 7 Jul 04 

(4f) 

14 Out 04 

(5f) 

71 22h  
[ 7Jul-13Set] 

19h 
[14Set-14Out] 

MCA 2 15 Out 04 

(6f) 

22 Jun 05 

(4f) 

191 19h 

MCA 2-V 23 Jun 05 

(5f) 

19 Set 05 

(2f) 

90 19h 

MCA 3 20 Set 05 

(3f) 

16 Jun 06 

(6f) 

161 19h 

MCA 3-V 17 Jun 06 

(sab) 

17 Set 06 

(dom) 

121 21h 

 

MCA 4 18 Set 06 

(2f) 

__  19h 

21h* 

FLORIBELLA 31 Mar 06 

(6f) 

__ 133 (a) 21h 

Fonte: MediaMonitor, e-Telereport, 2006 
Nota: O total de episódios emitidos ao longo das 3 temporadas MCA (completas) é de 1020 episódios. Em Floribella                                  
consideraram-se os 133 episódios emitidos durante o período de análise (entre 31.Mar.2006 e 16.Set.2006). 
(*) Ocasionalmente no horário das 21 horas.    

 
 
Relativamente aos níveis médios de audiências (Rat%), constata-se que 

as duas telenovelas demonstram valores aproximados entre os 11% e 13%, 
com uma ligeira vantagem para MCA. 

   
Contrariamente a Floribella, MCA caracteriza-se por oscilações sazonais 

nos níveis médios de audiências (Rat%) (Ver Quadro 5). Olhando para o 
histórico de audiências médias de MCA, verifica-se que houve uma menor 
oscilação dos níveis de audiências médios entre o período lectivo e o período 
férias Verão, durante as 1ª e 2ª temporadas, antes do surgimento de Floribella 
no panorama televisivo português, e uma maior oscilação após a estreia de 
Floribella. Anteriormente, uma tendência de aumento do nível médio de 
audiências (Rat# e Rat%) entre o período lectivo e o período de Verão, que não 
se veio a verificar em 2006 (entre MCA3 e MCA3-V).  

Para analisar pormenorizadamente os possíveis efeitos induzidos por 
Floribella na oscilação das audiências, decidiu-se subdividir em dois o período 
de análise ‘MCA3 tempo lectivo’: antes e depois da estreia de Floribella, e 
verificou-se que o nível médio de audiência (Rat%) decresceu ligeiramente de 
14% para 12.7%.  

Ainda assim, não se pode afirmar conclusivamente sobre a mudança 
induzida por Floribella, já que se analisarmos o histórico de cada tipo de 
período, constata-se que para o ‘período lectivo’ entre MCA1 e MCA2 houve 
um decréscimo ligeiro (de 11% para 10.4% Rat) e que entre MCA2 e MCA3 
houve um moderado acréscimo (para 13.1% Rat). Por seu lado, no ‘período de 
férias de Verão’ os dados também não são inteiramente conclusivos, uma vez 
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que os níveis médios de audiências decresceram sempre ligeiramente entre 
MCA1-V (11.9%), MCA2-V (11.3%) e MCA3-V (10.6%).      
 
 
Quadro 5. HISTÓRICO DOS NÍVEIS DE AUDIÊNCIAS -  MCA e FLORI BELLA - 2003/2006 

 Rat # 

(em 000) 

Máx. Rat # 

(em 000) 

Rat  

% 

Shr  

% 

MCA 1.043,6  11.0 30.8 

MCA–V 1.125,8  11.9 32.5 

MCA 2 986,7  10.4 31.7 

MCA 2-V 1.033,6  11.0 42.1 

MCA 3 

Pré- Floribella 

Pós- Floribella  

1.280,4 

1.333,9 

1.228,9 

 

1.670,9 

1.765,4 

13.1 

14.0 

12.7 

38.9 

38.8 

42.6 

MCA 3-V 995,8 1.489,4 10.6 33.0 

FLORIBELLA 

Durante MCA3 

Durante MCA3-V 

1.064,0 

1.047,6 

1.077,9 

 

1.279,6 

1.412,0 

11.3 

10.7 

11.4 

32.5 

27.1 

33.8 

Fonte: MediaMonitor, e-Telereport 2006 
Nota: Dados sobre MCA reportam ao conjunto de episódios que compõem cada temporada lectiva e de férias de Verão. Dados sobre 
Floribella reportam-se ao conjunto de 133 episódios emitidos no período entre 31.3.2006 (início emissão Floribella) e 16.9.2006 (final de 
MCA3-V).   

 
 
 
Share de Audiências 
    

Em termos de share de audiência ou quota de mercado (Shr% ), 
constata-se uma efectiva mudança induzida pela estreia de Floribella (Ver 
Quadro 5 acima).  

 
Olhando para o histórico de MCA, constata-se uma tendência de 

crescimento dos 30% de share médio durante a 1ª temporada lectiva para os 
cerca de 39% na 3ª temporada lectiva. Em termos de temporadas de Verão, 
MCA cresceu de 32.5% de share médio entre a 1ª temporada férias e 42% na 
2ª temporada de férias. Contudo, baixa para 33% na temporada de Verão de 
2006, devido à disputa directa com Floribella. Foi justamente nesta temporada 
de Verão que a TVI decidiu mudar o horário de emissão dos episódios novos 
de MCA3-V, sobrepondo-os no mesmo horário que tinha sido pré-definido por 
Floribella, as 21h.  

Durante a temporada televisiva do Verão 2006, Floribella/SIC 
notoriamente conquista quota de mercado a MCA3-V/TVI, aumentando de 27% 
share médio durante o período lectivo para 33.8% na temporada de Verão. 
Desta performance vitoriosa beneficiou a SIC que se tornou líder de audiências 
em Julho 2006, apostando numa temporada televisiva saturada com a 
transmissão da telenovela Floribella (em versão Episódios Novos, Episódios 
Repetidos e Programas Promocionais) e dos jogos do Mundial de Futebol 2006 
(em directo e em diferido). E, não obstante a liderança da quota de mercado ter 
sido fugaz para a SIC, este operador conseguiu disputar a proximidade da 
liderança com a TVI, facto que já não acontecia há mais de um ano. (Ver 
Quadro 3. acima) 
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Top Audiências e Picos de Audiências  

 
Num panorama televisivo nacional, no qual os tops de audiências 

oscilam entre as transmissões televisivas de jogos de futebol e os elevados 
níveis de audiências, em 1º lugar das telenovelas, e em 2º lugar dos noticiários, 
foi justamente com esta fórmula que a SIC simultaneamente ultrapassou a TVI, 
em Julho 2006, em termos de liderança mensal do share de audiências, e 
diminuiu a diferença percentual entre os dois operadores televisivos durante a 
programação sazonal de Verão. As transmissões pela SIC dos Jogos do 
Mundial de Futebol 2006 e Floribella foram os ‘pesos pesados’ que mais 
contribuíram para este desempenho vitorioso.  

 
Relativamente ao lugar ocupado pelos dois programas no TOP dos 

programas mais vistos, ambos encontram-se frequentemente e ao longo de 
todo o ano entre as primeiras 5 ou 10 posições.  

Na temporada televisiva do Verão 2006 tiveram lugar cativo entre os 5 
programas mais vistos, frequentemente numa disputa pelo lugar cimeiro, se 
exceptuarmos as quatro semanas de transmissões dos jogos de futebol do 
Mundial 2006 (sem dúvida o insuperável líder diário de audiências, entre 11 
Junho e 9 Julho).  

Durante o ‘Resto do Ano 2006’, segundo os dados MediaMonitor 
referentes aos programas mais vistos do ano, a seguir às transmissões dos 
jogos de futebol (Liga, Mundial, Taças), aos noticiários das 20h e às 3 
telenovelas portuguesas emitidas pela TVI, surge MCA3 no 20º lugar. Entre os 
37º e 41º lugares surgem MCA3-V,MCA4 e Floribella, respectivamente, após 
outras telenovelas portuguesas, reality shows e programas de entretenimento 
maioritariamente emitidos pela TVI.   
 

Uma análise aos picos de audiências (Rat#) (ver Quadro 6), revela que 
MCA3 atingiu records de audiências mais elevados que Floribella, e foi durante 
o período lectivo que estabeleceu os melhores records.  

Curiosamente, estes records são atingidos por episódios emitidos em 
dias que integram os curtos períodos de férias de Natal, por exemplo a 1 
Janeiro 2006 com 1,562 milhões de telespectadores, ou das férias da Páscoa, 
a 16 Abril 2006 com 1,765 milhões de telespectadores. Durante MCA3-Verão, o 
record foi atingido em 13 Setembro com 1,489 milhões de telespectadores, 
precisamente na última semana de emissões já na véspera do recomeço do 
ano lectivo tanto na vida real dos estudantes-telespectadores como na vida de 
ficção dos personagens da nova temporada lectiva MCA4.  

No caso de Floribella, que regista records de audiências abaixo 
daqueles registados quer por MCA3 quer por MCA3-V, tendo estreado com 
uma audiência de 1,068 milhões telespectadores, actualizou os records 
mensalmente até Junho (com 1,307 milhões), após o qual só renovou uma 
última vez em 16 Agosto 2006 (com 1,412 milhões de telespectadores), para o 
período em análise.   
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Quadro 6.  PICOS DE AUDIÊNCIA AO LONGO CICLO VIDA DOS PRO GRAMAS - 2003/2006  
 

(milhares 
telespectadores) 

Rat #  
inicial 

Picos  
de audiência 

Rat #  
Final 

Rat #  
médio 

MCA    1.043,6 

MCA–V    1.125,8 

MCA 2   1.189,4 986,7 

MCA 2-V 1.076,0 1.461,8 1.461,8 1.068,6 

MCA 3 966,7  (30Ago05) 1.562,3  (1Jan06) 

1.670,9  (5Mar06) 

1.412,5  (31Mar06) * 

1.765,4  (16Abri06) 

1.235  (16Jun06) 1.280,4 

 

MCA 3-V 1.111,7 (17Jun06) 1.240,5  (19Jun06)   

1.372,7  (28Jun06) 

1.489,4  (13Set06) 

1.435,1  (17Set06) 995,8 

MCA 4 1.460,9  (18Set06) __ __ __ 

FLORIBELLA 1.067,9  (31Mar06) 1.185,3 (10Abr06) 

1.279,6  (25Maio06) 

1.306,9 (28Jun06) 

1.412,0  (16Ago06) 

 1.035,6  (fim MCA3) ** 

  não emitiu (fim MCA 3-V)  

1.121,2 (estreia MCA4) *** 

 

1.0634 

Fonte: MediaMonitor, e-Telereport, 2006 
* Data da estreia de Floribella.  ** Data emissão do último episódio MCA3   *** Data emissão do 1º episódio de MCA4 

 
 
 
Perfis de Audiências  
 

É importante identificar as principais diferenças existentes ao nível do 
perfil de audiências de cada uma das telenovelas juvenis, que sobressaem da 
análise do índice de adesão (Adh%) 1 e do índice de afinidade (Aff%) 2. (ver 
Quadros 7 e 8) 

                                                 
1  O Índice de Adesão (Adh%) mede a estrutura da audiência de um programa por variáveis sociodemográficas, e afere 
o grau de adesão de um determinado grupo-alvo a um programa. Os valores podem variar entre 0-100%  
2  O Índice de Afinidade (Aff%) mede em que grau os indivíduos do grupo-alvo têm interesse/afinidade no programa em 
análise, através da comparação entre a audiência média do programa no alvo e a audiência média do programa no 
alvo-base. Os valores podem ser inferiores, iguais, ou superiores a 100.  
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Quadro 7.  COMPARAÇÃO DO PERFIL DE AUDIÊNCIAS - MCA e FLO RIBELLA - 2006   (Adh%)   

 MCA 3 
31Mar – 16Jun 

FLORIBELLA 
31Mar – 16Jun 

FLORIBELLA 
31Mar – 8Ago 

MCA 3 V 
17Jun – 8Ago 

MCA 3 V 
17Jun – 17Set 

Universo 

Grupo Etário    
4 - 14 20.0    15.5 14.7 14.2 17.4 12.1 

15 - 24 20.4 12.6 13.3 15.5 18.1 14.8 
25 – 34 11.7 14.8 14.8 12.9 12.8 15.9 
35 – 44 10.6 13.6 13.3  11.9 11.4 15.1 
45 – 54 10.7 12.3 12.3 12.0 11.3 13.5 
55 – 64 8.6 13.7 13.7 11.5 10.2 11.4 

+64 18.0 17.5 17.9 22.0 18.8 7.1 

Classe SocioEcon 

A/B 11.2 8.8 8.8 9.9 10.8 17.4 

C 1 25.2 21.4 21.4 26.3 26.4 24.9 
C 2 33.7 28.8 28.5 33.2 33.7 31.0 

D 29.8 41.0 41.3 30.6 29.1 26.7 

Sexo 

Mulheres 60.7 62.8 63.2 58.7 59.4 48.2 

Homens 39.3 37.2 36.8 41.3 40.6 51.8 

Residência 
Grde Lisboa 17.8 13.3 13.7 17.5 17.7 19.6 

Grde Porto 11.2 10.6 10.7 10.9 11.0 11.0 
Litoral Norte 18.2 22.2 23.0 17.8 18.9 19.6 

Litoral Centro 16.0 15.2 15.3 14.4 14.6 16.2 
Interior 25.5 27.7 27.0 25.4 24.5 22.4 

Sul 11.3 11.0 10.3 14.0 13.3 11.2 
Fonte: MediaMonitor, e-Telereport, 2006    
Nota: Os dados de MCA 3 e MCA 3-V foram calculados após o término das respectivas séries, reportando aos valores médios de cada 
temporada.  Os dados sobre a Floribella são valores médios registados no período de 31 Março 2006 (estreia) a 8 Agosto 2006 (após a 
emissão de 99 episódios). 

 
 
Quadro 8.  COMPARAÇÃO DO PERFIL DE AUDIÊNCIAS - MCA e FLO RIBELLA - 2006  (Aff%) 

 MCA 3 

(a) 

MCA 3- V 

(b) 

FLORIBELLA 

(c) 

FLORIBELLA 

(d) 

4 - 14 205.9 142.2 86.2 116.4 
15 - 24 149.2 132.2 72.3 81.4 
25 – 34 68.6 92.6 93.1 107.1 
35 – 44 77.3 77.2 74.6 79.4 
45 – 54 58.0 72.3 114.9 105.6 
55 – 64 52.6 95.9 120.2 124.9 
65 – 74 83.1 86.9 150.2 118.6 

75 + 114.8 103.5 118.7 61.9 

A/B 69.0 70.9 38.2 45.7 
C 1 112.5 110.3 85.2 97.8 
C 2 105.2 102.2 84.2 87.1 

D 102.5 106.7 172.5 152.4 

M 118.8 117.5 121.7 121.7 
H 79.8 81.1 76.6 76.6 

Grande Lisboa 99.2 82.5 63.0 67.0 
Grande Porto 98.3 87.5 90.1 65.9 

Lit.Norte 89.5 99.9 120.7 121.8 
Lit.Centro 111.3 79.5 89.6 78.1 

Interior 107.5 128.8 139.4 149.5 
Sul 90.2 115.5 74.7 86.0 

D.Casa 
Não D.Casa 

92.5 
104.4 

94.2 
103.4 

116.9 
90.1 

109.5 
94.4 

Com TV Cabo 
Sem TV Cabo 

83.3 
114.2 

85.0 
113.0 

65.2 
130.1 

56.1 
137.9 

Universo 100 100 100 100 
Fonte: MediaMonitor, e-Telereport, 2006. 
(a) 6.Jun.2006;  (b) 13.Set.2006;  (c) 13.Set.2006;  (d) 6.Out.2006 
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Floribella caracteriza-se por um perfil de audiências acentuadamente 
classista (classe D) 3  e marcadamente feminino e transgeracional. Em 
contraste, MCA caracteriza-se, sobretudo, por um perfil acentuadamente jovem 
em termos geracionais (teenagers e jovens sub-25 anos de idade).   

 
Analisando os grupos etários, observa-se que aproximadamente 40% da 

audiência média de MCA3 e MCA3-V é constituída por indivíduos entre os 4 e 
24 anos de idade, e é precisamente na variável etária e para estes grupos 
etários que apresenta os índices de afinidade mais elevados no conjunto de 
todas as variáveis. Em contraste, Floribella denota um perfil mais 
intergeracional na adesão ao programa, sendo mesmo interessante registar 
que é um programa cujos maiores índices de afinidade se situam 
simultaneamente no estrato infanto-juvenil (dos 4 aos 14 anos) e nos estratos 
mais velhos, a partir dos 45 anos de idade.  

 
Estes dados desmentem o uso corrente da tipificação de ambas as 

telenovelas como ‘telenovelas juvenis’, a qual pressupõe uma homegeneização 
do perfil de audiências, que na realidade parece não existir. Existem 
certamente indivíduos dos mesmos segmentos etários jovem e adulto que 
vêem ambas as telenovelas, mas tal facto não é predominante. Segundo a 
tipologia de Cardoso (2006), dir-se-ia que, em Floribella, convergem a ‘geração 
multimédia’ (principalmente o subgrupo dos infantis desta geração) e a 
‘geração iniciática’ (aquela que agrega os indivíduos com 40 ou mais anos de 
idade, socializados durante a PaleoTv e com consumos multimédia restritos e 
circunscritos aos canais generalistas). 

 
Entre as duas telenovelas em análise, MCA é a única telenovela 

marcadamente geracional, abrangendo os segmentos comummente 
designados nos media como infanto-juvenil, jovem e jovem adultos. Esta é a 
telenovela da ‘Geração K’ (Media Planning Group 2005) ou da ‘Geração 
Multimédia’ (Cardoso 2006), ou seja, dos indivíduos que nasceram a partir 
1985 em Portugal e que consomem em duplo ecrã – televisão e computador. 
Esta geração multimédia abarca os indivíduos que, tendencialmente, vêem 
menos tempo os canais generalistas, preferem ver os canais cabo e utilizam 
muito frequentemente a Internet quando comparados com a restante população 
portuguesa. São também os indivíduos que fazem um uso mais diversificado e 
multitasking, quer da televisão quer do computador, ambos apresentando-se 
como um portal para jogos, filmes em DVD, música em videoclips e 
concertos,etc. Os que fazem migrar os conteúdos destes media para outros, 
como o telemóvel, o iPod, o MP3, e destes para aqueles. Os que inventaram 
uma nova linguagem breve mas saturada de ‘k’, abreviaturas, contracções, 
palavras e expressões que nascem da mestiçagem de línguas, de gifs, icons e 
symbols gráficos, que povoam as conversações via telemóvel e Internet. Entre 
eles, existe o subgrupo dos ‘jovens tecnológicos’, assim denominados pelo uso 
predominante de TICs nos seus lazeres, os quais não são exclusivamente 

                                                 
3  A determinação da variável ‘classe social’ da Marktest, utilizada nas análises de audimetria MediaMonitor que 
constam no presente relatório, resulta da matriz de cruzamento das variáveis ‘grupos ocupacionais’ e ‘instrução 
escolar’. A classe A/B agrega os indivíduos no topo da escala de grupos ocupacionais mais qualificados e graus de 
instrução mais elevados. A classe D é o outro extremo da escala, onde se agregam os indivíduos pertencentes aos 
grupos ocupacionais menos qualificados e graus de instrução mais baixos.    
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consumidores mas também produtores de conteúdos (de video-audio-texto) 
para websites, blogues, videoblogues, telemóveis. 

 
O perfil de consumos ‘transmedia’ e ‘multimédia’ (acima descrito) 

distingue a designada ‘geração multimédia ou geração K’ das restantes 
gerações no seu conjunto, e nesta medida um aspecto a reter aquando da 
leitura da secção 2. do presente relatório referente à análise das estratégias de 
hibridização do formato telenovela, e das secções 3. e 4. relativas às 
estratégias de medialidade associadas a formas de interactividade entre 
produção e recepção destas telenovelas.  
 

Quando analisada a variável sexo, é provavelmente aqui que se 
encontra a característica que mais aproxima Floribella e MCA em termos de 
perfil de audiência: o facto de serem as telespectadoras do sexo feminino 
aquelas que revelam maior adesão e afinidade em ambas as telenovelas. 
Contudo, não se deve deixar de referir que este perfil feminino (aliás, 
característico do formato telenovela) é mais acentuado no caso Floribella do 
que em Morangos. E, composto predominantemente por mulheres a partir dos 
45 anos, entre as quais as donas de casa revelam um maior interesse por 
aquele programa. 
 
 

Em termos da variável classe socioeconómica, Floribella destaca-se 
como uma telenovela de cariz classista, com aproximadamente 41% da sua 
audiência total pertencente à classe D. Em contraste, MCA revelam um perfil 
de tipo interclassista. Estes dados são corroborados pela análise do índice de 
afinidade, onde se verifica que a única classe que revela uma afinidade positiva 
(por sinal fortemente positiva) com Floribella, é precisamente a classe D.  

É, igualmente, esta predominância classista que garante a Floribella 
menores oscilações sazonais de audiências na temporada de Verão, uma vez 
que a classe D se caracteriza por consumos de férias predominantemente 
televisivos e mais centrados no local de residência que as restantes classes, 
assim garantindo a continuidade/reprodução dos consumos de lazer 
quotidianos no período das férias de Verão.  
 

Relativamente à evolução no perfil de audiências em MCA (Ver Quadro 
9), quando se compara o perfil de MCA-V com o de MCA3-V, verifica-se que 
após a estreia de Floribella se registou um ligeiro decréscimo da adesão por 
parte do público feminino e classe D precisamente os segmentos de audiência 
que caracterizam de modo mais marcante o perfil de audiências de Floribella 
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Quadro 9.  EVOLUÇÃO DO PERFIL DE AUDIÊNCIA -  MCA 2004/2 006   (Adh%) 
 

 MCA-V MCA 3 MCA 3-V Universo 

Grupo Etário     

4 - 14 14.6 21.2 17.4 12.1 
15 - 24 11.8 19.5 18.1 14.8 
25 – 34 12.0 10.7 12.8 15.9 
35 – 44 12.0 12.0 11.4 15.1 
45 – 54 12.8 10.6 11.3 13.5 
55 – 64 11.6 8.9 10.2 11.4 

+64 25.4 17.0 18.8 7.1 
Classe SocioEcon    

A/B 12.1 12.1 10.8 17.4 

C 1 25.3 24.5 26.4 24.9 
C 2 30.4 36.2 33.7 31.0 

D 32.2 27.1 29.1 26.7 
Sexo     

Mulheres 63.6 60.1 59.4 48.2 

Homens 36.4 39.9 40.6 51.8 
Residência     

Grande Lisboa 20.4 17.7 17.7 19.6 
Grande Porto 10.9 10.7 11.0 11.0 
Litoral Norte 17.5 17.9 18.9 19.6 

Litoral Centro 16.0 16.0 14.6 16.2 
Interior 22.8 27.0 24.5 22.4 

Sul 12.4 10.6 13.3 11.2 
Fonte: MediaMonitor, e-Telereport, 2006 

 
Se analisarmos as variações em termos da ‘força do impacto nas 

audiências’ (OSSCOM 2006), distinguindo um impacto de tipo intensivo (que 
define o forte investimento emotivo por parte do público que se traduz numa 
forte promoção de tipo passa-a-palavra) de um impacto de tipo extensivo (que 
define a passagem de um primeiro núcleo de público a uma explosão que 
provém da colonização progressiva de segmentos de público inicialmente 
excluídos), verifica-se que um forte impacto intensivo nas audiências de ambas 
as telenovelas. Por outras palavras, existe um forte investimento emotivo por 
parte do público que conduz a uma forte promoção entre o próprio público, e 
que como veremos tem uma tradução prática nos elevados níveis de adesão 
aos eventos promocionais dos programas.  

Em termos de impacto extensivo, em Floribella é mais nítido o 
crescimento do nível de audiência em 2006 (desde a sua estreia até à 
temporada de Verão 2006), contudo não se pode argumentar que se deve à 
passagem de um núcleo de público para outros, mas antes parece dever-se a 
um reforço dos segmentos iniciais de público. Em MCA, torna-se ainda mais 
difícil avançar com uma explicação devido às oscilações sazonais de 
audiências (por temporada lectiva e por temporada de férias) que caracterizam 
este programa.  
 
 
Investimento Publicitário 
 

Durante o 2º trimestre de 2006, Floribella e MCA apresentam volumes 
de investimento publicitário muito semelhantes, e também muito significativos 
no conjunto do investimento publicitário nos breaks televisivos durante o 1º 
semestre 2006. (Ver Quadro 10) 
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Quadro 10.  INVESTIMENTO PUBLICITARIO NOS BREAKS (e m  €)    1º SEMESTRE 2006 
 

 Antes início 
Floribella 

(1 Jan a 30 Mar) 

Após início Flor 

(31 Mar a 18 Jun) 

MCA 3  24.164.469 26.869.914 

FLORIBELLA  25.353.224 

Sub-total por trimestre 24.164.469 52.223.138 

Total 2 programas/semestre 76.387.607    

( ie, 24% do investimento publicitário total do semestre) 

Total investimento TV/semestre 317.000.000 
Fonte: AdMonitor e Meios & Publicidade (30.Jun.2006) 

 
No conjunto do 1º semestre, do total de 317milhões em investimento 

publicitário, cerca de 24% foi canalizado para os dois programas em análise. 
Estes elementos parecem validar a hipótese de leitura e actuação por parte dos 
anunciantes de que estas telenovelas constituem produtos televisivos 
estratégicos num contexto de guerra de audiências entre operadores 
televisivos privados. Se, por um lado, MCA/TVI fixou o padrão de investimento 
publicitário para as telenovelas juvenis nacionais (em termos de volume, 
estrutura do investimento e perfil dos anunciantes); por outro, a estreia de 
Floribella/SIC veio estimular o jogo de concorrência directa, provocando um 
ligeiro aumento do montante total de investimento benéfico para ambos os 
operadores televisivos (após a estreia de Floribella, os anunciantes investiram 
mais € 2,7 milhões em MCA correspondendo a um aumento 11% aprox).   

 
A análise do ranking dos 15 maiores anunciantes nos dois programas 

em análise, durante o 2º trimestre 2006 (Ver Quadro 11), revela que os 15 
maiores anunciantes são responsáveis por [42% a 44%] do total investido em 
ambos os programas; e que do conjunto dos quinze, mais de metade investem 
simultaneamente nos dois programas.  
 
Quadro 11.  RANKING DOS 15 MAIORES ANUNCIANTES (em  €)    2º TRIMESTRE 2006  
 

FLORIBELLA MCA 3  

Procter & Gamble 1.784.152  LÓreal Portugal Lda 1.256.637 

Reckitt Benckiser 1.546.882  Reckitt Benckiser 1.213.377 

Farsana Portugal SA 1.062.139  Beiersdorf Portuguesa Lda 1.193.943 

LÓreal Portugal Lda 1.024.327  Danone Portugal SA 1.047.043 

Vodafone Telecel SA 829.176  CGD 802.378 

Lactogal SA 699.560  Procter & Gamble 728.986 

Ca. Portug. Hipermercados 541.281  Citroen SA 661.459 

Grupo BES 525.657  Fima – Prod Alimentares 591.820 

Leverelida – Dist Prod Limpeza  487.039  Compal 586.931 

Nestle Portugal SA 473.071  Leverlida –Dist Prod Limpeza 572.637 

Colgate-Palmolive SA 469.841  Coca-Cola Portugal 555.063 

Coca-Cola Portugal 469.539  Soc. Ponto Verde 525.487 

Johnson & Johnson 463.313  TMN 515.281 

Fima – Prod Alimentares 440.536  Lactogal 477.987 

Compal 438.763  Nestle Portugal SA 463.137 

Subtotais por programa  11.255.276   11.192.166 

Total 2 programas 22.447.442  
Fonte: AdMonitor e Meios & Publicidade (30.Jun.2006) 
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1.3. Gestão da Programação das Telenovelas Juvenis 
 

Quadro 12. HORÁRIOS DE EMISSÃO - MCA e FLORIBELLA -  200 6  
  Manhã 

7h-13h 
Pós-Almoço 

13h-18h 
Pré-Prime time  

18h-20h 
Prime time  

20h-24h 

Pré-
Floribella 

 
 

 18H  1 Repetição (2f-6f) 
19H  1 Novo (2f-6f) 

21H  1 Novo (Dom) 

Primavera  
 

 18H  1 Repetição (2f-6f) 
19H  1-2 Novos (2f-6f) 

21H  1 Novo (Dom) 
(ocasionalmente Sab) 

Verão Variável   
2 Reposições 

 18H  1 Promocional (2f-6f) 
18H  1-2 Repetições (2f-6f) 

21H  1 Promocional (variav)  
21H  2 Novos (2f-Dom)  ou   
1 Novo (2f-Sab) 

M
C

A
 3

  e
   

M
C

A
3-

V
   

Rentrée  2 Repetidos 
(Sab,Dom) 

17H  1Promocional (2f-6f) 18H  1-2 Repetições (2f-6f) 
19H  1 Novo (2f-6f-Sab)   e  21H  1 Novo (2f-Sab) 

Primavera 1 Repetido   
 

15-17H  1 Promocional (2f-6f) 
17H  1 Repetido (2f-6f-Sab) 

 21H  1 Novo (2f-6f-Sab) 
 

Verão 2-3 Repetidos 
 

15-17H  1 Promocional (2f-6f) 
17H  1-2 Repetidos (2f-Sab) 

 21H  1 Promocional (2f-6f) 
21H  1 Novo (2f-Sab) 

F
LO

R
IB

E
LL

A
 

Rentrée  2 Repetidos 
 

15-17H  1 Promocional (2f-6f) 
17H  2 Repetidos (2f-6f) 

 21H  1 Promocional (2f-6f) 
21H  1 Novo (2f-Sab) 

Nota: Programas Promocionais de Floribella: Floribella Extra  e Tcharan!  (curta duração 5-10 min). Espaço Floribella  (longa duração: 
45-60min). Programas Promocionais de MCA: MCA Extra  (curta duração 5-6 min) e Clube Morangos  (longa duração: 40-60 min, o qual 
estreou a 2.Out.2006 após o início da nova temporada MCA4, recém estreada). 

 
A partir da análise detalhada da inserção horária das telenovelas juvenis 

nas grelhas de programação diária e semanal (Ver Quadro 12 acima, e Quadro 
12A em anexo), encontraram-se algumas características que permitem definir 
as estratégias de programação que lhe estão subjacentes. 

  
No quadro-resumo que se apresenta em seguida, identificam-se 

algumas dessas estratégias. 
 

Quadro-Resumo 2 
Estratégias Concorrenciais de Programação orientada s para a Liderança de Audiências 

Programa MCA 3 e MCA 3-V FLORIBELLA 

Canal TVI SIC 

 
Estratégias 
de 
Programação 

 
Guerra de Audiências 

Progr.Telenovelas em bloco 
Modelo progr sandwich no prime time 

Pioneiro na aposta da telenovela juvenil nacional  
Sobreposição horário na estreia telenovela concorrente 

Horários variáveis (transição, teste, mimetismo) 
Saturação em pré-prime time e prime time 
Pioneiro no Prime time do fim-de-semana 

Reajustamentos em função da concorrência 
Aposta: Repetição,Reposição, Autopromoção 

Aposta recente: Progr.promocional 
Longevidade da emissão (4º ano) 

Modelo Sazonal 
Programação por mimetismo 

 
Guerra de Audiências 

Progr. Telenovelas em bloco 
Modelo progr sandwich no prime time 

Pioneiro na aposta telenovela juvenil nacional em 
prime time 

Fixação do horário em prime time 
Colonização ao longo da grelha diária 

Prime time no fim-de-semana 
Definiu o padrão horário da telenovela juvenil 

Forte aposta desde o início:Repetição, Programas  
Promocionais e Auto-Promoção 

1º ano de emissão (já anunciado 2º ano emissão) 
Sazonalidade induzida por mimetismo 

Programação por mimetismo 
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1.3.1. Elementos de Homogeneização e Convergência n a Programação 
 

Num contexto em que TVI é líder de audiências em prime time desde 2001, 
a aposta da SIC de introduzir uma telenovela infanto-juvenil no prime time (21h) 
é sem dúvida uma tentativa que pretende desestabilizar o padrão 
telenovelístico do prime time que tem garantido a longa liderança da TVI nesta 
faixa horária.  

Estando MCA posicionado no horário pré-prime time (19H), e confirmando-
se como um sucesso garantido dos níveis de audiências desde a sua estreia 
há 3 anos, restou à SIC/Floribella desafiar esses cânones de gestão horária da 
grelha semanal, assim como a gestão das restantes faixas horárias da grelha 
de programação.  

 
a) Monocultura Telenovelística: modelo de programação em bloco e 
em sandwich 
 
Na TVI, as 7hrs de programação diária do período 17h-24h, estão 

preenchidas do seguinte modo: Clube Morangos (talk show promocional) - 
MCA (repetição e/ou novo) – Noticiário - MCA (novo, variável) – telenovela 
portuguesa 1 – telenovela portuguesa 2.   

Na SIC, as 8,5hrs de programação diária do período 15h30m-24h, estão 
preenchidas do seguinte modo: Espaço Floribella (promocional integrado num 
talk show) – Floribella (repetição) – telenovela brasileira 1 – Noticiário – 
Floribella (promocional) – Floribella (novo) – telenovela brasileira 2 – telenovela 
portuguesa.    

Se subtrairmos 1,5hrs do noticiário: a TVI emite diariamente 5,5hrs de 
telenovelas/promoção telenovelas das quais entre 2,5hrs a 3,5hrs são 
ocupadas por MCA; e a SIC emite diariamente 7hrs de telenovelas/promoção a 
telenovelas das quais entre 3,5hrs a 5hrs são ocupadas por Floribella.     
 

 
b) Dilatação do Prime time   
 
Floribella/SIC apostou, desde o 1º episódio, na emissão de cada novo 

episódio em horário prime time (21h).  
Esta aposta manteve-se ininterrupta, obrigando MCA/TVI a considerar a 

hipótese de mudança do seu horário pré-prime time (19h) para o mesmo 
horário das 21h, facto que viria a acontecer durante a programação de Verão 
2006 e no período de transição na rentrée televisiva, em regime de alternância 
com o horário mais habitual que é o das 19h.  

A manutenção deste horário das 19h contribui para a dilatação do prime-
time a montante do noticiário da noite. Conforme as convenções interncionais, 
o prime time estende-se das 20h-24h ou das 19h30m às 24h. Contudo esta 
estratégia da TVI/MCA, até pelos níveis de audiências continuamente 
registados por MCA, sugere uma nova tentativa de dilatação do prime time a 
montante. Importa ainda salientar que esta estratégia de dilatação do prime 
time está aliada à anteriormente referida estratégia de programação em bloco 
de telenovelas.    
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1.3.2. Elementos de Divergência e Diferenciação na Programação 
 
MCA marcou desde 2003 (1ª temporada) o padrão das autopromoções, 

designadamente no interior do noticiário informativo do prime time, segundo um 
conceito de infotainment paladino da TVI.  

Floribella marcou, desde Março 2006, o padrão dos programas 
promocionais diários. Primeiro, com um espaço promocional (Espaço Floribella) 
no interior de um talk show no horário da tarde (15h-17h) que basicamente faz 
uma mega-promoção do universo SIC (programas, elencos, actores, 
apresentadores, eventos, e no seu conjunto a ‘ordem social e moral-SIC’). 
Neste programa a Floribella tem um lugar-cativo na abertura e mais um ou dois 
espaços ao longo do talk show, que funcionam como antecipação da emissão 
dos episódios repetidos da Floribella (17h-19h).  

No total, a mensagem-Floribella está presente ao longo de 3hrs no 
horário da tarde da SIC, de segunda a sexta-feira. Mais tarde, já na temporada 
de Verão 2006 iniciou a emissão de um programa promocional de curta 
duração (Floribella Extra que viria a ser substituído por Tcharan! a partir de 27 
Agosto 2006).     

 
O efeito de saturação/colonização da grelha diária de programas com 

Repetições e Reposições das telenovelas MCA e Floribella, resulta de um 
duplo objectivo por parte dos operadores privados.  

Por um lado é indissociável de um critério de rentabilização como 
retorno dos elevados custos de produção da ficção televisiva nacional. Por 
outro lado, de uma estratégia de fidelização da audiência induzida por efeitos 
de repetição e ritualização da emissão dos mesmos programas em várias 
faixas horárias. 

 
É, contudo, possível distinguir diferentes modelos de programação: 

- Floribella/SIC caracteriza-se por um padrão fixo  de aposta em 
Promoções-Repetições e pela colonização dispersa ao longo da grelha de 
programação diária, gerando uma espécie de omnipresença por ‘dispersão 
horária ’; 

- MCA/TVI caracteriza-se por um padrão flexível  de aposta nas 
Reposições-Repetições-Promoções e pela concentração no horário de 
prime time e pré-prime time gerando uma espécie de ‘concentração 
horária ’.   

 
A dispersão na inserção de subprodutos televisivos Floribella define a lógica 

de omnipresença ao longo da grelha de programação diária da SIC (manhã-
tarde-noite).  

De manhã, com a apresentação de Episódios Repetidos (entre 1 a 3), no 
horário 8h-10h.  

À tarde, com a aposta num programa promocional (Espaço Floribella) 
dissimulado de autopromoção no interior um talk show da tarde (denominado 
Contacto). Espaço Floribella ocupa cerca de 45 minutos de interacção directa 
entre os fãs da Floribella (e ocasionalmente destes com alguns elementos do 
elenco), onde não só se recriam as coreografias da actriz-cantora como 
também se cria um espaço de prolongamento-colonização dos valores que 
constroem a personagem Floribella (bondade, solidariedade, amizade, 
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emotividade, pobreza, integração das margens e excluídos, entre outros). Este 
último é talvez o sentido mais interessante e intenso deste programa, onde 
recorrentemente são convidadas crianças-fãs portadoras de deficiências, 
doenças graves, crónicas ou terminais, crianças fãs pertencentes a minorias 
étnicas ou imigrantes, crianças orfãs ou institucionalizadas, etc para viverem 
em estúdio a fantasia/sonho de se tornarem ‘Floribella por um dia’, torna-se 
consequentemente o centro das atenções ou parte integrante da produção-
marketing-merchandising Floribella. Por um lado, as crianças ficam felizes com 
a encenação ao integrarem o star-system televisivo por um dia, com a 
personificação da personagem (vestindo o traje Floribella e a possibilidade de 
cantar e dançar como a personagem num cenário típico de ficção Floribella), a 
oferta de produtos licenciados e outros pagos pelos patrocinadores em acções 
de solidariedade social televisiva; ou mesmo, com o contacto telefónico em 
directo com a actriz Luciana-personagem Floribella. Do outro lado, as equipas 
profissionais de direcção, produção e comercialização do produto televisivo 
Floribella capitalizam a imagem do seu próprio produto. 

À noite, após o noticiário, continua a aposta promocional sob a forma de um 
programa promocional de curta duração (entre 5min-10min) denominado 
Tcharan! preenchido com cenas dos bastidores, cenas das gravações, eventos 
promocionais como showtógrafos, acções de solidariedade social, etc.. O dia 
de programação Floribella termina com a emissão de um Episódio Novo, o qual 
é iniciado e rematado por um apontamento de interactividade de muito curta 
duração (30 segundos) mas de impacto intenso, no qual uma voz off ou um 
personagem do elenco ‘fala’ com a audiência despede-se ‘até amanhã’, 
relembrando o fim da rotina diária aos telespectadores infantis com o célebre 
mote familiar ‘beijinhos aos mais velhos, lavar os dentes, xixi e cama’. 

 
Em Morangos com Açúcar, devido à longevidade do programa utiliza-se não 

só o recurso às Repetições (episódios da temporada actualmente em exibição) 
como também se mobiliza os recursos acumulados recorrendo às Reposições 
(episódios de temporadas anteriores).  

Contrariamente a Floribella, MCA demonstra uma grande variabilidade na 
inserção dos episódios em repetição, reposição e espaços promocionais, 
observável ao longo das semanas, dos períodos de transição de temporada, ou 
por subtemporada lectiva/subtemporada férias de Verão.  

A essa lógica de flexibilidade não é alheia uma estratégia de concorrência 
por mimetismo. Senão veja-se, anteriormente à transmissão de Floribella, 
MCA3 apresentava apenas 1 Episódio Repetido e 1 Episódio Novo por dia. 
Após o início das emissões de Floribella manteve 1 Repetição Diária mas 
aumentou para 2 Episódios Novos por dia. Na programação de Verão – 
período durante o qual houve um efeito de empolamento na guerra de 
audiências entre estes 2 programas – MCA passou a emitir 2 Episódios em 
Reposição no horário da manhã, 1 a 2 Episódios em Repetição e um programa 
Promocional no horário pré-prime time, e decidiu transferir o Episódio Novo 
(por vezes duplo) do horário das 19h para as 21h nos dias úteis, à imagem da 
estratégia de programação de Floribella. Até essa data, MCA só emitia no 
horário das 21h ao fim de semana.  

A rentrée televisiva vem confirmar esta hipótese de concorrência por 
mimetismo, já que MCA reproduz o padrão Floribella: 2 episódios repetidos de 
manhã, o surgimento de um talk show promocional (Clube Morangos) à tarde 
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no horário das 17h, 1 Episódio Repetido (às 18h) e 1 Episódio Novo no horário 
de prime time dilatado (às 19h e ocasionalmente às 21h).  

 
Devido à fidelização e sucesso de audiências acumulados nas temporadas 

anteriores, MCA/TVI revela uma estratégia menos dominante no que concerne 
aos programas promocionais, seguindo os passos iniciados pelos programas 
promocionais de Floribella.  

Primeiro, produziu por mimetismo um programa promocional de duração 
curta entitulado Morangos Extra (programa-clone de Floribella Extra) que emitiu 
apenas quatro semanas durante a temporada de Verão 2006.  

Segundo, desde início Outubro 2006, passou a emitir o talk show 
promocional de duração longa Clube Morangos, uma vez mais um modelo 
similar ao Espaço Floribella, no qual, por um lado se promove a interacção 
directa dos fãs com o star system MCA, nas seguintes modalidades: 1) entre os 
fãs e os actores mais populares da temporada MCA anterior transformados em 
apresentadores-ídolos deste talk show, 2) entre os fãs, os apresentadores-
ídolos e os actores do actual elenco que são convidados do programa, 3) um 
ponto de encontro entre fãs MCA. Por outro lado, cria um espaço de 
prolongamento-colonização-reprodução dos valores que constroem o universo 
MCA (consumo e criação de música e de moda, prática desportiva, debate dos 
temas ‘juventude’ do universo MCA, defesa direitos animais, natureza, minorias, 
etc). O facto da TVI ter escolhido emitir Clube Morangos no horário das 17h, 
entre 2ª e 6ª feira, ou seja em sobreposição ao horário de emissão de Floribella 
(Episódios Repetidos), acentua a já mencionada estratégia de programação 
por mimetismo da TVI com o objectivo da disputa directa de audiências entre 
as duas telenovelas.    
 

Por último, o modelo sazonalidade  de MCA na grelha de programação 
anual da TVI era outro factor a considerar pela SIC/Floribella.  

O enredo de MCA desenrola-se, como vimos, por ciclos de sazonalidade 
estudantil (período lectivo de 9 meses intercalado por períodos curtos de férias 
no Natal, Carnaval e Páscoa, e por um período longo de férias no Verão (3 
meses). São estes ciclos sazonais que marcam o ciclo de vida do produto.  

Em Floribella, como o enredo segue uma estrutura narrativa linear, os 
profissionais ligados à produção da telenovela decidiram criar ritmos artificiais 
de sazonalidade, uma espécie de ‘sazonalidade induzida’, numa estratégia de 
concorrência por mimetismo.  

Assim, o ciclo do produto Floribella é simultaneamente balizado pela 
vertente criativa (pela gestão do ritmo e twists do enredo da telenovela no 
processo de escrita e adaptação aberta a inputs do exterior) e alavancado pela 
vertente comercial e promocional (momentos de auge promocional produzidos 
pelo grupo de profissionais de produção-marketing-merchandising com o 
lançamento de produtos licenciados, concertos, participação em eventos, 
campanhas de solidariedade, entre outros.)     
 
 

No seu conjunto, é possível concluir que os reajustamentos internos 
efectuados na grelha de programação de MCA são indissociáveis do objectivo 
de controlar a performance da telenovela directamente concorrente, 
desenhando uma trajectória de convergência sublinhada por uma estratégia de 
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programação com tendência homogeneizante. Esta tendência, por seu lado, 
produz reajustamentos externos nos modelos globais de programação 
televisiva. 
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2. ESTRATÉGIAS DE HIBRIDIZAÇÃO DO FORMATO FICCIONAL  
‘TELENOVELA’ COM OUTROS PRODUTOS DA INDÚSTRIA CULTU RAL 
 
 
 
Programa MORANGOS COM AÇÚCAR FLORIBELLA 

Canal TVI SIC 

Formato Inspiração formato brasileiro (New Wave) 
Criação original e Produção portuguesa 

Latino-americano (Floricienta, Argentina) 
Adaptação/Produção portuguesa 

Autoria 
Produção 

Casa da Criação (Portugall) 
Grupo NBP 

Cris Morena  (Argentina) 
Teresa Guilherme Produções 

Género Drama 
Modelo Geracional 

Drama-Cómico 
Modelo Familiar 

Época Contemporaneidade 
Retrata estilos de vida e temas contemporâneos 

Conto moderno e geneológico 
Retrata personagens-tipo e temas atemporais 

Nota: Adaptação da ficha de classificação de Ficção Televisiva da autoria do Observatório Audiovisual Europeu (2002). 

 
 
Estratégias 
de 
Hibridização 
do Formato 
 

Telenovela-Série 
Estética Publicitária,Videoclip e Videojogos 
Grau Forte de Hibridez com outros produtos 

culturais 
Integração de tendências e linguagens mediáticas 

contemporâneas 
Merchandising Comercial e Merchandising Social 

Telenovela-Série (imperfeita) 
Estética Telenovela, Fantasia e Videoclip 

Grau Forte de Hibridez com outros produtos 
culturais  

Menor recurso a tendèncias contemporâneas 
 

 Merchandising Social e Merchandising Comercial 

 
 
 
 

2.1. Telenovela-Série? 
 
Em termos de características do formato ou género televisivo, quer os 

Morangos com Açúcar quer Floribella comungam de características próprias 
das telenovelas, tais como: a fragmentação; a interrupção; a repetição; a 
quotidianeidade da produção emissão e recepção; a conexão dos tempos e 
ritmos da narrativa de ficção com os tempos e ritmos reais do telespectador; a 
extensão do número de episódios; núcleos fixos de personagens a que se 
associam elementos simbólicos identitários diferenciadores (música, vestuário, 
desporto praticado, linguagem, espaço residencial, etc).  

Por outro lado, também comungam de características próprias das 
séries de ficção televisivas: uma maior longevidade com desdobramento em 
temporadas sequenciais; uma lógica de renovação-manutenção de núcleos 
fixos e móveis do elenco e da própria narrativa de temporada para temporada; 
uma forte aposta na vertente do merchandising de produtos licenciados; entre 
outras. 

 
Decorrentemente, no caso dos dois programas em análise, seria mais 

correcto designá-los por ‘telenovela-série’, sendo este um denominador mais 
comum a ambos do que a classificação ‘telenovelas juvenis’. Não obstante, o 
caso de MCA representa um exemplo mais perfeito em termos desse processo 
de hibridização telenovela-série do que o caso Floribella.  

Os directores de programas e do operador SIC anunciaram este Verão 
que está planeada a produção e a emissão de uma 2ª temporada de Floribella, 
calendarizada para 2007. Contudo, se o ciclo de vida de Floribella em Portugal 
seguir a trajectória do formato original argentino ou do formato adaptado 
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brasileiro, a telenovela-série Floribella portuguesa terminará o seu ciclo de vida 
no final da 2ª temporada.  

A eventual hipótese de prolongamento do ciclo de vida para uma 3ª 
temporada dependerá da conjugação favorável de múltiplos factores de 
produção e de recepção da telenovela. Anunciam-se, no entanto, alguns 
factores de improbabilidade que decorrem precisamente do formato Floribella 
ser uma ‘telenovela-série imperfeita’, tais como basear-se numa história linear 
(que culminará num happy end ou tragic end); e basear-se num elenco fixo e 
no exacerbamento de uma única personagem central (Floribella) o que induz 
um previsível desgaste de imagem.    
 
 
2.2. Estética e Linguagem Gráfica 
 

Em termos de estética e linguagem gráfica, Floribella mas sobretudo 
Morangos com Açúcar demonstram um significativo processo de hibridização, 
quer com outros formatos televisivos fora do universo da ficção das telenovelas 
e séries, quer com outras linguagens mediáticas.  

Apesar de não explorarmos, neste relatório, em termos analíticos 
aprofundados esta hibridização da estética e linguagem multimediática visível 
nos dois programas (e que por si só, mereceria um artigo exclusivamente 
dedicado ao tema), é importante enunciar alguns dos elementos identificados 
como híbridos em termos de linguagem e estética com outros produtos 
contemporâneos da indústria cultural – nomeadamente a publicidade, os 
videoclips e os videojogos - e que, em nossa opinião, contribuem para o 
sucesso de audiências. 
 

a) Primeiro, através da adaptação daquele que é designado por ‘padrão 
MTV’, MCA introduz inovação face à estética dominante da telenovela e da 
série televisiva produzida em Portugal. MTV é um canal temático musical, líder 
de audiências a nível mundial desde há várias décadas, o qual criou e 
emblematizou uma linguagem televisiva própria, o videoclip.  

Se observarmos os genéricos de Floribella e de MCA, verifica-se que 
ambos se inspiraram nesta linguagem estética do videoclip. Porém, no caso de 
MCA este tipo de estética atravessa os episódios, quer via a introdução de 
apontamentos de som e imagens em linguagem videoclip; quer via a 
tematização da ‘cena musical’ com a gravação de concertos de bandas, 
entrevistas a músicos e seus eventos promocionais; a cobertura do ciclo de 
vida de um produto da indústria musical acompanhando a preparação dos 
processos de criação-gravação-produção-lançamento-promoção CDs-agenda 
concertos de uma banda musical, entre outros.  

O uso desta linguagem não se confina exclusivamente ao espaço 
televisivo do enredo da novela, pois dá origem a novos espaços fora da 
televisão, como concertos, musicais, lançamentos de CDs, sessões de 
autógrafos, entre outros, que regressam à televisão sob o formato de 
transmissão televisiva integral desses eventos, ou sob a forma de ‘cenas 
videoclipadas’ que integram o enredo dos episódios diários da novela e os 
programas promocionais das telenovelas que são diariamente emitidos na 
televisão.  
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No caso de MCA, a ancoragem no ‘padrão MTV’ acentua o seu carácter 
distintivo em relação a Floribella, uma vez que o enredo de MCA ancora-se 
muito da ‘cena musical’, quer porque em todas as temporadas emergem novos 
músicos e bandas cuja trajectória de criação-produção-comercialização do 
produto musical é acompanhada, ao longo de meses, dentro e fora do ecrã; 
como porque o enredo foca essa marca de identidade através dos consumos 
musicais omnipresentes mas diferenciados dos personagens-estudantes. Essa 
marca de estilo de vida é sobretudo empolada no enredo da temporada de 
Verão (MCA3-V), onde a música e a praia predominam ao estilo dos ‘festivais 
de Verão’ tão em voga entre os jovens portugueses.  

 
A colagem ao padrão-MTV é de tal modo explícito em MCA que, muito 

recentemente (em 2 Outubro 2006), a TVI estreou o talk show promocional 
denominado Clube Morangos, a adaptação de um programa criado, produzido 
e emitido pela MTV há já alguns anos.  
 

No caso de Floribella, optou-se pelo uso de uma ‘estética de fantasia’, 
com a criação de uma ‘personagem-marca própria’, a partir da qual se estrutura 
uma narrativa mais conservadora de tipo conto-de-fadas. Deste modo, 
Floribella é herdeira da tradição estética da telenovela melodramática latino-
americana, povoada por um núcleo mais pequeno de personagens individuais - 
principais e secundárias - que sobressaem e se distinguem com traços de 
carácter exacerbados, e com forte pendor ideológico e moralista.  Há ainda a 
destacar, em certos episódios, o recurso à linguagem estética e cena televisiva 
própria do formato reality show. O recurso à linguagem da cena de conflito-
zanga-reconciliação em directo televisivo entre duas personagens que aceitam 
participar num programa televisivo em que têm que expôr a sua intimidade e 
história pessoal comum, cria situações inesperadas e espontâneas de 
exposição pública, insulto e violência física gravadas e transmitidas em directo 
televisivo. Esta hibridização do formato telenovela com o reality show estende-
se, em Floribella, à própria rentabilização da história de vida da actriz que 
desempenha a personagem principal.    
 

Em ambos os programas, ainda que mais acentuadamente em MCA, 
alguns episódios assumem uma estética de ‘telenovela-concerto-festival’ 
porque centrados na exibição-promoção das bandas/cantores que emergem na 
novela e que são projectados para fora do ecrã com CDs de músicas originais 
a ser comercializados junto do público e que darão origem a digressões de 
promoção dos mesmos. Nestes episódios revela-se também a porosidade a 
estratégias de merchandising comercial de dupla face: ao mesmo tempo que 
se tenta externalizar via lançamento de uma banda e respectivo álbum de 
originais ou colectânea; internaliza-se o investimento publicitário colocado por 
anunciantes e patrocinadores sob a forma de produtos comerciais exibidos e 
consumidos durante os concertos ou que decoram o palco, cenários e 
envolvente. Uma lógica semelhante ocorre com a exibição-promoção-
publicidade ‘de’ e ‘em’ eventos desportivos na área dos desportos radicais 
integrados no enredo de cada temporada da telenovela (motocross, surf, skate, 
kartcross, etc)    
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b) Segundo, destaca-se o uso da linguagem publicitária na performance 
dos actores, através da na construção das personagens e cenários, como 
também no trabalho de montagem e edição das cenas gravadas.  

Sobretudo em MCA, a linguagem publicitária estende-se logo a 
montante da própria novela pelo recrutamento do elenco através de agências 
de manequins e modelos, ou seja de indivíduos cujas características e 
desempenho performativo são de natureza publicitária. Depois, através da 
construção das personagens como corporizações de consumo material e 
simbólico de determinadas marcas de produtos comerciais, até à saturação da 
decoração dos cenários com product placement.  

Também no trabalho de produção-edição das imagens e das falas 
verifica-se que as cenas e as falas são mais curtas, as imagens mais 
iconográficas, o ritmo da música mais marcante, o ritmo sequencial das cenas 
mais acelerado.  

Posteriormente, a jusante da telenovela, verifica-se que MCA prolonga a 
sua linguagem publicitária em spots publicitários de produtos comerciais vários 
referenciados aos estilos de vida e universo material e simbólico dos 
estudantes-MCA e protagonizados pelos personagens com maior popularidade 
em cada temporada. Estes spots publicitários ocupam os breaks comerciais no 
início, durante, e imediatamente após a emissão de cada episódio novo da 
telenovela juvenil. Neste sentido, conclui-se que existe quer uma importação da 
linguagem publicitária quer uma exportação do ‘universo MCA’ em formato de 
linguagem publicitária, contribuindo para um efeito de prolongamento da 
penetração do universo material e simbólico MCA nas audiências. 
  

c) Terceiro, destaca-se também o uso de uma linguagem própria dos 
multimédia, muito popular entre as camadas mais jovens, os videojogos.  

MCA apresenta um conteúdo de cariz multimediático mais acentuado, 
sendo também mais apreciado pelos públicos jovens (teenagers e sub-25 anos 
de idade), aqueles que tendencialmente estão mais orientados para os 
consumos multimediáticos.  

Novamente, Floribella seguiu os passos de MCA na adaptação desta 
linguagem porém MCA distingue-se no seu uso mais complexo da mesma.  

Em MCA o seu uso é transversal, incluindo o genérico, os separadores 
das cenas no interior dos episódios, os separadores que antecipam os breaks 
publicitários, os momentos de expectativas que antecipam uma cena 
particularmente intensa, a introdução de elementos gráficos 2D e 3D nos 
cenários, entre outros.  

No próprio enredo de MCA, é frequente observar-se que o lazer dos 
personagens-estudantes é ocupado com o uso generalizado de consolas de 
videojogos, iPod, além de navegação frequente na Internet (pesquisa, email, e-
shopping, chats, webcams), enquanto que em Floribella este uso frequente de 
TIC converge num único personagem masculino secundário (Henrique 
Fritzenwalden) ou no uso esporádico e clandestino por parte das crianças da 
casa da família Fritzenwalden (Tomás, Rosa e Mónica).   
 

Adiante, na secção 3 sobre a análise das Estratégias de Medialidade, 
explorar-se-á mais detalhadamente a capacidade de exportação e amplificação 
mediática de cada programa, e o modo como estas estratégias contribuem não 
só para rentabilizar o produto ficcional televisivo desdobrando-o em produtos 
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ficcionais multimediáticos, como também para estabelecer pontes 
comunicacionais entre produção e audiências/públicos que por sua vez 
constituem os potenciais consumidores de tais produtos multimediáticos.     
 
 
2.3. Merchandising  Comercial e Merchandising  Social 

 
Os autores divergem quanto ao papel do merchandising social e do 

merchandising comercial no formato telenovelas, existindo aqueles que criticam 
a desvirtuação do formato e da narrativa dramatúrgica criativa (Hamburger 
2004), aqueles que o denominam de ‘neologismo ficcional’, uma característica 
própria de qualquer formato de ficção televisiva (Balogh 2002); ou ainda, 
aqueles que o definem como uma característica identificadora do ‘novo estilo 
de televisão’ (Ferin Cunha 2002, Burnay 2005). 

 
De acordo com Rocha e Nino (2004:3), sendo a maximização das 

audiências um dos principais objectivos das produtoras nacionais de ficção e 
dos operadores televisivos que apostam na ficção nacional, “o investimento no 
gosto do telespectador é fundamental para o desenrolar da história; [e] tal 
investimento consiste no aproveitamento de outros recursos, não apenas 
narrativos, mas também mercadológicos representados na figura do 
merchandising. (...) A telenovela tornou-se um dos espaços de merchandising 
privilegiados em televisão, embora existam críticas à sua utilização nesse 
espaço“. 

 
Os autores distinguem dois tipos de merchandising presentes nas 

telenovelas: o merchandising comercial e o merchandising social. 
 
a) Primeiro, o merchandising comercial é a estratégia comercial de dar 

visibilidade a produtos e marcas de anunciantes incorporando-os no enredo 
através de situações, personagens e ambientes específicos.  

Sob o ponto de vista do investimento publicitário, o merchandising tende 
a atingir um número mais elevado de telespectadores-consumidores a custos 
inferiores quando comparado com os tradicionais investimentos publicitários 
nos breaks ou a inserção de logotipos de anunciantes e patrocinadores no final 
de cada episódio. Através do product placement, cria-se dentro da telenovela 
um território propício a uma invasão comercial da narrativa, omnipresente e 
potencialmente muito eficaz porque indistinta da representação do quotidiano. 
Esse carácter híbrido, que caracteriza simultaneamente a realidade ficcional da 
telenovela e o discurso publicitário, quando conjugado, acaba por reforçar a 
eficiência de ambos.  

 
Entre os programas analisados é em Morangos com Açúcar que 

sobressai uma fortíssima aposta no merchandising comercial através do 
conceito de product placement. Marcas de refrigerantes surgem como 
patrocinadores dos concertos das bandas musicais protagonistas do enredo, 
ou estão permanentemente colocadas em lugar de destaque no cenário do bar 
ou cantina dos estudantes, o local de sociabilidade diária dos protagonistas. 
Similarmente, marcas de computadores são exibidos sem disfarce na sala de 
computadores da escola, na associação de estudantes, na sala de trabalho dos 
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professores. Marcas de vestuário e acessórios desportivos vestem 
permanentemente os protagonistas de MCA.  

Nos breaks publicitários a montante, durante e a jusante do programa, 
inverte-se a lógica de inserção publicitária, saltando os protagonistas de MCA 
para dentro do anúncio de determinada bebida láctea ou produto de higiene 
pessoal ou cosmética tornando-se os protagonistas principais do spot 
publicitário. Adicionalmente, no final de cada episódio surge uma listagem de 
logotipos de anunciantes e patrocinadores da telenovela-série. Em Floribella, 
apenas se encontrou esta última modalidade de listagem de logotipos de 
anunciantes e patrocinadores do programa; e entre estes algumas 
especificidades no tipo de anunciantes que assinalam a presença de juntas de 
freguesia e câmaras municipais, a par das empresas industriais, comerciais e 
financeiras. 

 
Outras vertentes do merchandising comercial, que não iremos explorar 

detalhadamente por ser aquela que mais exaustivamente tem ocupado 
especialistas das áreas comercial e marketing, remetem para o universo de 
produtos licenciados das telenovelas-séries, e o grau de penetração destes 
programas em mercados televisivos estrangeiros.  

Os dados disponíveis demonstram que MCA já excede uma centena de 
produtos licenciados e Floribella já contabiliza algumas dezenas e lucros 
elevados. O sucesso das suas vendas é resumido pelo Grupo Media Capital 
(que integra a TVI e a produtora de Morangos com Açúcar, a NBP) do seguinte 
modo no seu relatório de resultados do 1º semestre deste ano que uma parte 
significativa do aumento das suas receitas se deve à “popularidade continuada 
da série juvenil Morangos com Açúcar, que tem sido a principal impulsionadora 
das vendas de produtos licenciados. Os Morangos com Açúcar são hoje uma 
das marcas mais populares junto das crianças e adolescentes de Portugal, com 
mais de 100 produtos licenciados com a sua marca, desde relógios a revistas, 
de concertos a livros, CDs, cosmética e têxteis entre outros.”(Grupo Media 
Capital, 2006:6). Em relação à exportação do programa para mercados 
estrangeiros, MCA lidera, designadamente, com a sua internacionalização no 
Brasil (onde, inclusivamente, foi distinguida enquanto programa de ficção 
televisiva estrangeira do ano) e na Roménia. Contudo, seria matéria para outro 
artigo reflectir sobre os cenários de possibilidade e trajectórias de 
desenvolvimento desse processo de internacionalização. 
 
 

b) Segundo, o merchandising social é “uma metodologia de sistematizar 
o uso sócioeducativo das telenovelas, i.é. através da inserção de cenas, falas 
ou situações em que se privilegiam temas sociais, como o combate ao 
alcoolismo, a disseminação de informações sobre os problemas causados 
pelas drogas, ou o estímulo à doação de orgãos.“ (Rocha e Nino 2004).  

Similarmente à enunciação de produtos e marcas de forma mais ou 
menos subtil no enredo da novela, também determinados valores sociais e 
morais são apresentados nas falas, actividades ou estilos de vida que 
caracterizam os personagens, com a finalidade de fomentar a incorporação 
desses valores como referenciais.  

A telenovela, enquanto produto da indústria cultural de massas, torna-se 
um veículo ideal para a difusão de ideias e valores que configuram uma certa 
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ordem social, e que são determinados não exclusiva ou prioritariamente pelo 
autor da telenovela, mas pelos directores de cada estação televisiva com o 
objectivo de sintonizar e manter-se em sintonia com os seus 
públicos/audiências.  

A padronização ideológica e distintiva entre operadores televisivos, 
contribui para atingir e fidelizar públicos diferenciados, assim como para 
prioritizar o agendamento de determinados temas e reproduzir determinadas 
visões do mundo e modus vivendi. (Adorno 1975; Schiavo 1995; Rocha e Nino 
2004).  

 
Embora o recurso ao merchandising social seja um ingrediente com um 

longo historial na telenovela brasileira, e recentemente institucionalizado pela 
Rede Globo sob a forma de um manual de procedimentos intitulado ‘Política 
para o merchandising social – sistematização de projeto’; por seu lado, a 
telenovela portuguesa apresenta já sinais explícitos de adoptar o padrão Rede 
Globo.  
 

Vejamos: o recurso ao merchandising social pode assumir diversas 
modalidades de incorporação na telenovela, com carácter mais pontual (acção 
pontual ou ao longo de um ou dois capítulos) ou com carácter mais estruturado 
no enredo (uma campanha, uma causa ou actividade de um núcleo de 
protagonistas,etc.), ou ainda estabelecer conexões simbólicas e identitárias 
com um canal temático do próprio operador televisivo.  

Por exemplo, no caso da SIC, a solidariedade social tornou-se um tema 
quase-institucionalizado que percorre os noticiários, talk shows, telenovelas, 
programas de entretenimento, tendo mesmo sido institucionalizado sob a forma 
de canal temático SIC Esperança.  

Foi na SIC que Floribella se tornou um ícone da solidariedade social, 
destacando-se no enredo da telenovela as acções de apoio e integração 
familiar e profissional de crianças e adolescentes órfãs ou abandonadas; ou 
compatibilizando nos eventos promocionais da telenovela as acções de 
merchandising comercial com o merchandising social sob a forma de acções 
pontuais de solidariedade social com crianças portadoras de doenças crónicas, 
incapacitantes e terminais; crianças deficientes; crianças pertencentes a 
minorias étnicas.  

Em MCA, os temas diversificam-se e alargam-se ao universo dos 
vulgarmente designados problemas da transição para a vida adulta: as 
relações com os pais; a (in)dependência face ao núcleo familiar de origem; a 
iniciação sexual, a sexualidade e a conjugalidade; a gravidez e maternidade na 
adolescência; os primeiros empregos e empregos part-time; a experimentação 
e dependências das drogas legais e ilegais, a imagem do corpo e as questões 
da anorexia no feminino e vigorexia no masculino, entre outros. Paralelamente 
são agendadas e tematizadas explicitamente ao longo do enredo das várias 
temporadas determinadas questões-campanhas, tais como: os direitos das 
crianças e adolescentes; a discriminação positiva das minorias; a inclusão das 
orientações homossexuais; o ecologismo e os direitos dos animais; a 
prevenção do consumo de álcool, tabaco e drogas; a prevenção das DST; a 
prevenção dos acidentes rodoviários; o incentivo à prática desportiva e às 
práticas protectoras do ambiente; o incentivo à música e à leitura; entre outros. 
De forma ocasional ou mais regular, é fomentada a colaboração estreita entre 
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os autores-criativos da escrita e especialistas externos nas diversas temáticas 
que acompanham e colaboram no trabalho desenvolvido pelos autores. 

 
Ainda que não seja assumida a tentação de criar e fixar um padrão 

institucionalizado pré-definido pelos operadores televisivos privados 
portugueses, sobressaem neles ‘orientações editoriais’ que investem no 
merchandising social e atravessam vários géneros televisivos emitidos, além 
da telenovela, desenhando elementos de comunalidade e continuidade nas 
estruturas narrativas e temáticas, por exemplo, do noticiário, da telenovela, do 
talk show ou da reportagem-documentário.  

No caso da SIC, existe na grelha de programação actual uma 
continuidade e transversalidade temática de casos de solidariedade social (one 
shot events) em formato de produção televisiva popular e de massas. Este 
prolongamento temático transforma a repetição e sequência de one shot events 
numa espécie de long seller ideológico do próprio operador televisivo, com 
efeitos que se repercutem ao longo de toda a grelha de programação pois 
transitam da peça informativa no noticiário, para a rubrica promocional diária 
‘Espaço Floribella’ ou para uma acção de solidariedade de espontaneidade 
planeada estilo Floribella num showtógrafo; e continuam sob a forma de mais 
um episódio de Floribella e num programa de entretenimento em que um 
indivíduo do star system, ou o patrocinador de determinado programa, 
apoia/patrocina um indivíduo desconhecido e desfavorecido.  

 
Embora esta estratégia seja utilizada por ambos os operadores 

televisivos, Ferin Cunha (2002:9) argumenta que “a TVI comanda a 
implementação deste ‘novo estilo de televisão’ [através do conceito de 
infotainment] que confere ao noticiário uma estrutura que continua e antecipa a 
estrutura das telenovelas emitidas, no qual se apresentam um conjunto de 
narrativas contextualizadas em cenários tipificados (materiais e simbólicos), 
mas também um conjunto de valores tendentes a repor a coesão social em 
função de determinada visão do mundo.”  

De facto, a TVI apresenta inúmeros exemplos semelhantes desta 
hibridização de temáticas e estruturas narrativas que procuram (re)produzir um 
universo de valores de referência com que o próprio operador televisivo 
pretende ser identificado e reconhecido publicamente; e à semelhança de 
outros programas, Morangos com Açúcar é indissociável desta linha 
estratégica de produção e programação.  

Um entre outros exemplos é o acordo recém-estabelecido entre a 
produtora do programa MCA (a NBP) e uma fábrica de plásticos localizada na 
Malveira para que o local seja utilizado como cenário do espaço escolar 
principal onde decorre o enredo de MCA – o colégio da Barra. O noticiário da 
noite da TVI revelou que este acordo não envolveu contrapartidas financeiras 
ou publicitárias, antes uma contrapartida contratual que se traduz numa visita 
mensal por parte do elenco MCA a uma instituição particular de solidariedade 
social que trabalha com crianças com dificuldades de aprendizagem devido a 
problemas do foro neurológico e psiquiátrico, da qual a fábrica de plásticos é 
um dos sócios-fundadores4.  

                                                 
4  A fábrica em causa é a Logoplaste e a IPSS é a CADin.  
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A esta opção não será também alheio o facto de os noticiários e 
reportagens da TVI tematizarem, frequentemente, a questão da exclusão social 
motivada pela deficiência e doença e, de no enredo da temporada actualmente 
em exibição – MCA4 -  um dos protagonistas ser um estudante deficiente motor 
(deficiência adquirida na sequência de um acidente rodoviário) em torno do 
qual se abordam as questões de discriminação negativa e positiva que tecem 
as vivências quotidianas dos cidadãos portadores de deficiência, os dilemas da 
sua inclusão, reintegração e autonomia social, questões de auto-imagem e 
hetero-imagem, entre outras.  

Neste processo de produção da telenovela, os grupos profissionais da 
produção e direcção do programa estão sempre na mira da capitalização do 
interesse do público, indissociável de uma tentativa de captar mais audiência 
entre segmentos populacionais específicos, ao mesmo tempo que se agendam 
temáticas sociais variadas e em concorrência directa com a estação televisiva 
concorrente em contexto ‘guerra de audiências’. Nesta linha, estreou 
recentemente um programa de entretenimento na TVI (‘Canta por Mim’), no 
qual o star system nacional dá visibilidade pública ao seu apoio a indivíduos 
excluídos socialmente ou objecto de actos de solidariedade social.  

 
Em MCA, a combinação entre o uso do marketing comercial e o 

marketing social torna este programa um produto mais completo e rentável, no 
qual os actores-personagens tornam-se porta-vozes de assuntos e vivências 
quotidianas da juventude nos seus contextos escolar, familiar e de 
sociabilidades ao mesmo tempo que são veículos de publicidade a bens de 
consumo nesses mesmos contextos, numa complexa hibridização entre ficção 
e realidade que constrói fortes laços de identificação com os públicos das 
faixas jovens.  

Este sucesso resultante da hibridização do merchandising social com o 
merchandising comercial nos conteúdos da telenovela foi tão notório, que foi 
distinguido este ano com um prémio atribuído, pela Associação Portuguesa de 
Marketing, à equipa de criadores de Morangos com Açúcar.5    
 

No caso Floribella, existe uma menor hibridização dos dois tipos de 
merchandising ao nível dos conteúdos, contudo eles estão presentes numa 
combinação diferente mas eficaz.  

Em Floribella, a aposta na fusão de elementos fictícios que combinam 
fantasia-bondade-solidariedade criou uma personagem-produto de marca 
própria que se está a tornar um ícone da ‘TV-intimidade-solidariedade’, e como 
tal, fortemente vendável dentro deste padrão de consumo como o demonstram 
os negócios de vendas de vestuário, acessórios de moda (renováveis 
sazonalmente) e de CDs que permite que qualquer criança vista a pele de 
Floribella, quer no mercado oficial como no mercado paralelo da contrafacção 
(Público 2006, Única-Expresso 2006).  

Porém, a longevidade deste produto é questionável quando comparado 
com MCA, devido por um lado, ao excessivo centramento numa personagem 
central única e aos riscos de desgaste que daí advêm, e por outro, devido a 
uma ancoragem fantasiosa e melodramática predominantes com uma estrutura 
narrativa linear que anuncia o final previsível (happy end ou tragic end), 
                                                 
5  O prémio da Associação Portuguesa de Marketing foi atribuído, em 15.Março.2006, à equipa de autores do programa 
MCA, a Casa da Criação.  
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enquanto que MCA aposta na renovação anual dos actores e temas com 
repertórios mais realistas e numa estrutura narrativa que segue os ciclos e 
ritmos de vida da geração jovem (calendário lectivo e de férias escolares).  

A avaliar pela longevidade da telenovela-série brasileira Malhação/New 
Wave (da Rede Globo e anteriormente em exibição na SIC) cujo modelo de 
telenovela geracional serviu de inspiração à criação de Morangos com Açúcar 
(GrupoNBP/emissãoTVI), é previsível que se possa prolongar em produção e 
emissão por uma década, se não ocorrer um esgotamento do produto MCA ou 
a emergência e afirmação de um novo produto-modelo de longa-duração que o 
destrone.  
 

Concluindo, diríamos que o recurso ao merchandising comercial e social 
em telenovela – sob a forma de combinação ou hibridização -, contribui para 
sobrevalorizar uma estrutura discursiva orientada para o consumo, quer 
material quer simbólico.  

Esta sobrevalorização não é definida, exclusivamente ou prioritariamente, 
pelos grupos de profissionais directamente ligados à produção da telenovela 
(contrariamente ao que o prémio atribuído a MCA poderia sugerir a priori). E 
nem sequer é necessariamente endógena ao formato telenovela, antes 
exógena, uma vez que utiliza este formato como um dos espaços de 
colonização e reprodução privilegiado para as estratégias discursivas 
reprodutoras do universo simbólico e material do próprio operador televisivo e 
que são definidas, pelos níveis hierárquicos superiores da direcção de 
programas e administração da estação televisiva, para todo o conjunto da 
programação. 
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Quadro-Resumo 3 
Universos Materiais e Simbólicos em MCA e Floribell a 

 

 MORANGOS C AÇÚCAR FLORIBELLA 

Ambiente Urbano 
Locais socialização e sociabilidade dos jovens 

estudantes 
(colégio, praia, bar, casa dos núcleos 

familiares dos estudantes) 

Pequena localidade urbana 
Casa família, vizinhança e empresa 

Actividades locais/bairro 

Contexto Relacional Relações sociais no contexto escolar e de 
lazer, relações amor,amizade,profissionais 

Relações intrageracionais e intergeracionais  

Relações familiares, conjugais e de vizinhança 
Relações intergeracionais e intrageracionais 

Tempo Relacional Calendário Escolar (lectivo e férias) 
(contagem decrescente para os exames, ano 

lectivo, férias escolares) 

Calendário Civil  
(contagem decrescente para o casamento do 

par central) 

Papel Principal Não há personagem central 
Centralidade dos jovens 

Sobressaem: Pares amorosos, Grupos de 
amigos, Perfis Socialização, Consumos 

material e simbólico/ Estilos Vida 

Personagem feminina central 
Centralidade de personagens femininas fortes 

(matriarca, heroína e vilã) 
Saliência do papel das crianças e dos vizinhos 

Valores/Significados Tensão: transitoriedade-flexibilidade-fixidez 
das relações  

Multireferencialidade, discriminação 
posiitiva;hedonismo, pós-modernismo, 
ecologismo, culto do corpo, prazer,etc 

Mito de ascensão ao star system                 
via música, desporto, beleza 

Diversidade de Estilos de Vida 
Quotidiano 

Universalidade do amor romântico 
Dicotomias (pobre-rico, trabalho-fortuna, 

racional-emotivo, moral-imoral, intelectual-
manual, bom-mau, popular-erudito, amor 

verdadeiro-amor interesseiro etc) 
Mito de ascensão social via 

casamento/herança 
Crença, Destino, Sonho, Solidariedade Social 

Passado e Futuro 

Temas Cohabitação, Conjugalidade, Sexualidade 
Gravidez na adolescência, Divórcio, União 

facto, violação e assédio sexual  
Toxicodependências legais e ilegais 

Ecologia, Consumismo, Dietas, Beleza, Moda, 
Criminalidade jovem, Acidentes Rodoviários, 

consumos TICs,...  
Música (bandas jovens) 

Casamento, Amor, Herança, Fortuna  
Laços sanguíneos v. laços sociais 

Abandono, Orfandade 
Vocação, Ocupação, Profissão 

Integração Social via família e emprego 
Incentivo à Leitura 

Música (ligeira v erudita)   

Nota: Adaptação da ficha de classificação de Ficção Televisiva da autoria do Observatório Audiovisual Europeu (2002). 
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3. ESTRATÉGIAS DE MEDIALIDADE: TRAJECTÓRIAS DA TELE NOVELA 
FORA DA TV 
 
 
Programa MCA 3 e MCA 3-V FLORIBELLA 

Canal TVI SIC 

 
Estratégias 
de 
Medialidade 

Transmedialidade   (++) 
Multimedialidade    (++) 
Intermedialidade    (++) 

Transmedialdade     (+) 
Multimedialidade    (+/-) 
Intermedialidade    (++) 

Nota: Graus de relevância de cada dimensão : (++) forte relevo; (+) relevo positivo; (+/-) fraco relevo; (-) relevo 
insignificante.    

 
A análise das estratégias de medialidade é inspirada no estudo Sucessi 

e Generazioni pelo (OSSCOM 2006). Neste estudo, os autores definem 
dimensões para aferir o sucesso de um produto cultural, entre as quais a que 
se refere à trajectória do produto cultural no media original e a sua trajectória 
migratória noutros media além do original, que designaram por Exportabilidade 
e Amplitude Mediática.  

 
A Exportabilidade e Amplitude Mediática permite analisar a inserção e 

percursos do produto cultural nos diversos media e sectores da indústria 
cultural além do media que originou o produto.  

Por sua vez, a exportabilidade mediática subdivide-se em 3 modalidades:  
a) Transmedialidade (a capacidade de transição de um media para 

outro);  
b) Multimedialidade (a capacidade de reprodução contemporânea 

em vários media/sectores culturais); e  
c) Intermedialidade (a capacidade de gerar discurso social, 

constituir-se objecto de discurso social). 
 

Segundo os autores do estudo, a modalidade de medialidade mais 
decisiva para o sucesso do produto é a transmedialidade, ou seja, a 
capacidade de transição eficaz de um media para outro. Contudo, com base na 
análise dos casos em estudo, concluiu-se que as três dimensões são decisivas 
e estão interligadas na construção e gestão do sucesso das telenovelas 
Morangos com Açúcar e Floribella.   
 

De seguida apresenta-se uma síntese da análise da Exportabilidade 
Mediática e Cultural, por programa.  



 
 37 

 
Quadro Resumo 4 

Análise da Exportabilidade Mediática e Cultural -  MCA e Floribella - 2006 
 TRANSMEDIA MULTIMÉDIA INTERMEDIA 

 Transição de um media para outro Reprodução 
Contemporânea em 

vários media  

Gerar Discurso Social /                    
constituir-se Objecto de Discurso  

FLORIBELLA 

 

Internet 
Telemóvel 

CD 
Concertos, Musical 

Revista-Poster infanto-juvenil 
Imprensa Escrita (revistas cor-rosa, 

revista generalista) 
Moda infanto-juvenil 

Campanhas solidariedade social (+) 
Publicidade (-) 

Reprodução 
institucionalizada 

< autonomia 

< fragmentação 

Imprensa escrita Cor-de-Rosa, Jovem e 
Generalista; nos vários canais TV;    nos 

meios e redes de comunicação pré-
escolares; grupos de educadores de 

infância e professores primários; grupos de 
pais; e em menor escala no meio 
publicitário; imagem Floribella em 

campanhas de solidariedade social 
exógenas ao programa 

MCA 

 

Internet 
Telemóvel, MP3, iPod 

Vários CDs 
Concertos, Musical, Teatro 

Festivais Desportivos 
Revista-Poster juventude 

Livros 
Publicidade (+) 
Moda Jovem 

Campanhas solidariedade social (-) 

Reprodução 
instituinte 

> autonomia  

> fragmentação 

Na imprensa escrita Cor-de-Rosa, Jovem e 
Generalista; no meio publicitário e da moda; 

nos vários canais TV; meios e redes de 
comunicação escolares pré-secundária e 

secundário; entre grupos de jovens; grupos 
de pais; no circuito do consumo de música 

e actividades desporto radical;  imagem 
MCA em várias campanhas produtos 

comerciais exógenos (higiene, cosmética, 
lácteos, refrigerantes) e festivais de 

desportos radicais 

 

 
No seu conjunto, as estratégias de Medialidade que caracterizam a 

capacidade de exportação e amplificação mediática de cada programa, e o 
modo como estas estratégias contribuem, por um lado, para rentabilizar o 
produto ficcional televisivo desdobrando-o em produtos ficcionais 
multimediáticos, por outro lado, para estabelecer pontes comunicacionais entre 
produção e audiências/públicos. Públicos esses que, por sua vez, constituem 
os potenciais consumidores de tais produtos multimediáticos.  

Consequentemente, as estratégias de medialidade contribuem em 
grande medida para estabelecer fluxos de interactividade entre os vários 
grupos de profissionais ligados à produção e a diversidade dos públicos dos 
produtos ficcionais MCA e Floribella. Voltaremos a este aspecto mais adiante 
nesta secção.   
 

Numa tentativa de categorização dos media e suportes culturais de 
exportabilidade dos programas televisivos em análise, propõe-se a seguinte 
subdivisão: 

Media e suportes culturais dotados de maior grau de rentabilização 
imediata: Publicidade; Moda; CDs; Livros; Revista; Eventos culturais e 
desportivos (musical, peça teatro, concertos, festivais desportivos); Acções e 
campanhas de solidariedade social.  
Media e suportes culturais dotados de maior grau de amplitude e 
interactividade mediática: Internet; telemóvel, iPod, MP3.      
 

Quer MCA quer Floribella demonstram uma elevada transmedialidade, 
ou seja, elevada capacidade de transição ou migração para outros media, além 
do media original, a TV.  
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Na trajectória de migração dos programas da TV para outros media, 

destaca-se a Internet como o media dominante de exportabilidade mediática.  
 
Na realidade, pelo maior grau de interactividade que proporciona, a 

Internet oferece ao telespectador além de um espaço de interacção, 
participação, e promessas de integração social que secundarizam as 
instituições mediadoras tradicionais, a possibilidade do próprio telespectador se 
transformar em (co)produtor-difusor-receptor de conteúdos mediáticos em 
circulação no universo MCA e Floribella. E, justamente, por estimular a 
contínua e ininterrupta partilha e circulação de conteúdos entre diferentes 
agentes atinge uma amplitude mediática muito elevada.  

 
Adicionalmente, a Internet demonstra a capacidade de integrar e 

amplificar a visibilidade de todos os outros media e suportes culturais.  
Como se pode constatar no quadro-resumo que se apresenta no final 

desta secção 3., na Internet circulam: os conteúdos publicitários endógenos e 
exógenos aos programas; cenas e resumos em imagens e texto dos episódios 
dos programas, imagens gravadas dos eventos musicais e desportivos, ou das 
acções de solidariedade social.  

A Internet constitui-se também como uma montra de comercialização 
para os produtos licenciados MCA e Floribella (para além de outros produtos 
comerciais exógenos aos programas através de hiperligações nos sites e 
blogues daqueles); uma agenda actualizada dos eventos musicais, sociais e 
desportivos; uma agenda e fórum de participação nas campanhas de 
solidariedade social; entre outros.  

Mais interessante é a possibilidade de expansão multimediática que a 
Internet proporciona, via reprodução e recriação dos programas. Sobretudo 
através dos sites oficiosos, blogues e videoblogues, uma vez que neles se 
colocam à disposição uma vasto conjunto de ficheiros audio, vídeo e texto 
sobre o universo das telenovelas, que podem ser transpostos para outros 
media (telemóvel, iPod, MP3, vídeo, fotografia, etc)  
 

Novamente, existem diferenciações significativas entre os dois 
programas em análise. 

 
Em Floribella, predomina um fortíssimo investimento nos media e 

suportes culturais dotados de maior grau de rentabilização imediata. Uns com 
um carácter mais unilateral (no sentido da produção para a recepção, tais como 
a publicidade, moda, revista, CD); outros com um carácter mais bilateral 
(programa promocional Espaço Floribella, eventos culturais; acções e 
campanhas de solidariedade social). 

 
Em MCA, além do forte investimento nos media e suportes culturais 

dotados de maior grau de rentabilização imediata e que tem um carácter mais 
unilateral (salvaguardando a excepção do programa promocional Clube 
Morangos e dos eventos culturais e desportivos), existe um fortíssimo e 
crescente investimento, realizado pelos fãs, na expansão dos media e suportes 
culturais dotados de maior grau de amplitude e interactividade mediática, onde 
a Internet se destaca e afirma como o media dominante. A esta tendência não 
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é alheio o perfil marcadamente geracional das audiências MCA (geração 
multimédia ou geração K), conforme vimos anteriormente na secção 1 deste 
relatório. Contudo, a geração multimédia não é homogénea, existindo 
subgrupos de jovens com usos de multimédia mais ou menos complexos quer 
ao nível do consumo quer da produção. Na sua maioria, a geração multimédia 
é utilizadora de media tradicional e novos media, existindo um subgrupo que 
demonstra um uso multimédia mais completo no que se refere à produção de 
conteúdos multimédia (que designaremos por jovens tecnológicos).  

 
Através da análise do perfil de audiências das duas telenovelas 

constata-se que o grupo dos jovens tecnológicos predomina em Morangos com 
Açúcar e escasseia em Floribella, quer devido à sua pertença em termos de 
classe socioeconómica, quer sobretudo por estes jovens predominarem no 
segmento etário entre os 15 e os 24 anos. Por isso, não é de forma 
surpreendente que se encontra uma quantidade muito superior de sites 
oficiosos, blogues e videoblogues dedicados a MCA e aos actores de MCA 
(blogues-clube de fãs) quando comparado com Floribella, assim como uma 
maior diversidade de instrumentos disponibilizados, um grau de complexidade 
técnica mais elevado na construção destes instrumentos, e uma maior 
regularidade na manutenção e actualização dos mesmos.  
 

Quando se compara o tipo de videoblogues sobre MCA e Floribella, 
verifica-se que os vídeos sobre Floribella são maioritariamente gravações de 
extractos do próprio programa televisivo com um trabalho de edição mínimo e, 
consequentemente, revelam uma face mais ‘institucionalizada’. Contrariamente, 
os vídeos sobre MCA revelam uma grande diversidade e maior criatividade, 
desde a captação em telemóvel de imagens em concertos, eventos ou 
happenings caseiros que depois são editados, até trabalhos mais complexos 
de edição de vídeo com inserções fotográficas, audio, texto, grafismos 2-D e 
3D. Deste modo, os públicos MCA revelam maior inovação mediática e 
seguramente uma maior apetência para o uso dos media no futuro próximo 
(open source media, personal media).      
 

Em termos interpretativos, não obstante a multimedialidade dos 
instrumentos disponíveis ser um traço comum a MCA e Floribella, MCA 
demonstra que os seus públicos-fãs são mais activos e interactivos em termos 
de produção de conteúdos para partilha na Internet, contribuindo para ampliar 
não só os conteúdos disponíveis sobre o programa, como para estimular as 
capacidades migração e reprodução mediática. Neste sentido inscrevem-se as 
dezenas de videoblogues produzidos por fãs e disponibilizados para partilha, 
os downloads gratuitos não só de imagem-texto-som relativos ao programa, 
como igualmente de software de música, fotografia, vídeo, jogos, etc.  

Por contraste, os públicos-fãs de Floribella caracterizam-se por um 
carácter menos tecnológico, circunscrevendo-se a um perfil predominante de 
consumidores de conteúdos mediáticos e não de produtores. Essa 
característica expressa-se, por exemplo, na maior adesão à compra de DVDs 
(o DVD Floribella obteve o record de 9ª platina) e à sua extensão off media sob 
a forma de showtógrafos, aos quais os públicos Floribella ocorrem 
massivamente; ou à popularidade entre os públicos Floribella dos programas 
promocionais na TV e dos eventos off media quando retransmitidos na TV. O 
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tipo de perfil de audiência que caracteriza Floribella contribui para explicar que 
os consumos mediáticos dos seus públicos se enquadrem mais num ambiente 
de proximidade (tv proximidade, tv intimidade, rede presencial) do que MCA 
que se enquadram melhor num ambiente multimédia em rede e à distância.  

 
Neste sentido, assiste-se a uma tendência de maior fragmentação 

mediática no caso de MCA enquadrado num ambiente multimédia pró-activo, o 
que contribui para um maior esbatimento das fronteiras tradicionais entre 
produção/profissionais e recepção/utilizadores.  

Essa tendência para o alargamento do universo dos conteúdos 
multimédia disponíveis - com um carácter não unilateral, mais autónomo, 
individualizado e de cariz amador - contribui em última instância para a própria 
alteração dos padrões de consumo mediático tradicionais dando a 
possibilidade ao telespectador se tornar também programador dos conteúdos 
que ele pretende ver dentro deste universo mais alargado de conteúdos 
multimédia profissionais e amadores.   
   
  

Quadro-Resumo 5 
Instrumentos de Medialidade (Internet, off media, T V) e respectivos Objectivos e graus 

de Interactividade entre produção e recepção – MCA e Floribella - 2006 

Email - Envio e troca de mensagens entre produção e telespectadores do programa, 
e unilateralmente dos telespectadores para o elenco do programa.  

- Envio dos resumos dos episódios em arquivo para outros utilizadores 

- Recepção de mensagens de Merchandising dos produtos licenciados    

MCA (-) 

Floribella  (+) 

 

 

Download s     
e Agenda, via 
SMS e MMS 

- Subscrição do acesso aos serviços pagos disponíveis para telemóvel, que 
possibilita fazer downloads (fotos do elenco, wallpapers, toques polífónicos, 
músicas da banda sonora programa) e receber notícias (agenda de eventos, 
novidades,etc ) 

MCA  e 
Floribella  (+) 

Arquivo Resumo dos episódios MCA  e 
Floribella (+) 

Formulário 
online 

Info e Recepção de Candidaturas online para o casting do programa  Floribella 

 
S

ite
 o

fic
ia

l 

e-Shopping  Informação, Publicidade e possibilidade de Compra sobre os produtos 
licenciados  

MCA  (+/-) 

Floribella  (+) 

Email  Troca de mensagens entre fãs e website manager. MCA,Flor (-) 

Arquivo Resumo dos episódios; Artigos publicados na imprensa escrita sobre os 
programas; Arquivo de imagens de extractos dos episódios, dos programas 
promocionais, de videosamadores 

MCA e 
Floribella (+) 

Chat 

 

- comunicação informal e não planeada entre os fãs do programa. Vários 
assuntos endógenos à produção e direcção do programa (com discussão 
frequente do guião do programa e dos desempenhos do elenco; alguns 
comentários sobre as letras das músicas, as estratégias de promoção das 
bandas e artistas que fazem parte do elenco, ou as carreiras de 
modelos/manequins de membros do elenco). E assuntos-prolongamento dos 
conteúdos do programa (temas, valores, sentidos, significados veiculados pela 
realidade ficcional do programa e sua relação com a sociedade).  

MCA  (+) 

Floribella (+/-) 

 

Fórum online 

 

- idem (referido no chat) 

- possibilidade dos fãs trocarem opiniões sobre temas pré-definidos 
(normalmente sobre assuntos que foram tematizados no guião/argumento do 
programa)  

MCA  (+) 

Floribella  (-) 

 
S

ite
s 

of
ic

io
so

s,
 B

lo
gu

es
 e

 V
id

eo
B

lo
gu

es
 

Petição 
Online   

Petição online dirigida à directora de Ficção da SIC, aos responsáveis e 
guionistas do programa p alterarem o desfecho do enredo de Floribella   
www.petitiononline.com/fredvivo/petition.html 

Floribella (+) 

http://www.petitiononline.com/fredvivo/petition.html
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Sondagens 
online 

 

- Sondagens com carácter endógeno ao programa, na sua maioria 
relacionadas  com o guião/enredo e o desempenho de personagens e actores; 
noutros casos sobre os concertos das bandas/cantores, o lançamento de 
novos CDs, etc 

- Hiperligação a sites de sondagens com carácter exógeno ao programa.  

MCA  (+/-) 

 

 

MCA  (-) 

Concursos e 
Passatempos 
online e 
offline 

- Participação em concursos e quiz online criados pelos fãs.  

- Acesso aos regulamentos e inscrição para concursos offline relacionados 
com o programa  

- Jogos online 

MCA  (+) 

Floribella (+/-) 

Download s 
gratuitos para 
telemóveis e 
computadores 

- Downloads gratuitos para telemóveis (wallpapers, banners, fotos do elenco, 
slideshows, videoshows do programa ou concertos, toques polifónicos, 
ficheiros texto e audio das músicas e bandas promovidas nos programas, 
jogos online, grafismos 2D e 3D, animações interactivas, etc), com opções de 
personalização nos telemóveis. Cópias dos originais e criações amadoras dos 
próprios fãs. Partilha e circulação de ficheiros video-audio-texto entre fãs, via 
SMS e MMS. 

- Direccionamento para hiperligações externas que permitem fazer downloads 
gratuitos de software de fotografia, vídeo, música,etc para computador.  

MCA  e 
Floribella (++) 

 

 

 

 

MCA(+) 

Hiperligações 
Externas 

- websites oficiais dos formatos originais do programa (Floricienta Argentina, 
Floribella Brasil); sites e blogues-clube de fãs individualizados por actores do 
elenco MCA e das bandas musicais promovidas em MCA 

- software de vídeo, fotografia, música para computador 

- inúmeros sites comerciais 

MCA  e 

Floribella (+) 

MCA (+) 

Floribella e 
MCA (+) 

Vídeos 
amadores 

Videoblogging 

 

- Possibilita o direccionamento para o YouTube, fomentando a criação, 
visionamento, classificação, partilha e aquivo de ficheiros vídeoamadores 
entre fãs, e no universo mais vasto dos videobloggers.   

- em www.youtube.com já estão disponíveis em arquivo dezenas de vídeos 
sobre os programas, videoclips de concertos e elencos. Em MCA, os videos 
apresentados revelam maior grau de domínio técnico em termos de imagem-
som-texto, do que em Floribella.  (Temas: Em MCA, predominam os videos 
sobre membros mais populares elenco MCA3 e MCA3-V. Em 2º lugar, 
sobressaem os vídeos-memória-homenagem ao personagem Dino/actor 
falecido Francisco Adam. Em Floribella, predominam os vídeos sobre os 
formatos argentido, brasileiro e colombiano de Floribella; há poucos vídeos da 
Floribella portuguesa e os que existem são dos programas promocionais ).  

MCA (++) 

Flor (-) 

E
ve

nt
os

 

  

Musicais 

Concertos 

Peça Teatro 

Digressões 

Showtógrafos 

 

 

Eventos off media, contudo gravados com o objectivo de serem 
posteriormente exibidos na TV. E com extractos nos blogues e videoblogues. 

- estes eventos off media possibilitam a participação colectiva dos fãs; reforça 
o sentido de identidade comum entre fãs e a ilusão de proximidade, 
sociabilidade e identificação com o elenco, quer ao vivo quer no acto de 
criação e distribuição dos videoblogues.  

- anunciados no site oficial, e amplamente disponibilizados em múltiplas 
gravações videoamadoras nos videoblogues e blogues para partilha entre fãs 

MCA e 
Floribella (++) 

 

P
ro

gr
am

a 
P

ro
m

oc
io

na
l 

cu
rt

o 
 (

T
V

) 

Cenas pré-
gravadas dos 
bastidores, 
eventos e 
acções de 
promoção 

- Programa promocional centrado na apresentação individual dos actores-
personagens, com imagens dos bastidores das gravações dos programas, 
equipas profissionais de produção dos programas 

- Acções de merchandiising social e campanhas de solidariedade social 
(Floribella) 

MCA (-) 

 

 

Floribela (++) 

Interacção 
face-a-face 
em directo 

- Talk show televisivo em directo, num ambiente de estúdio televisivo com a 
participação de público (tanto em Espaço Floribella como em Clube 
Morangos), aberto para a rua que inclui reportagens de rua gravadas ou em 
directo (no caso do Clube Morangos).  

Floribella (+) 

MCA (+) 

 

P
ro

gr
am

a 
P

ro
m

oc
io

na
l l

on
go

   
 

(T
V

) 

Concursos, 
Sorteios e 
Conversação, 
via telefone 

- Concursos e Sorteios, via telefone, com atribuição de prémios (produtos 
licenciados ou produtos pagos por patrocinadores) aos fãs- telespectadores. 

 - Ofertas pelos patrocinadores com carácter de solidariedade social 
(Floribella)  

- Conversas telefónicas em directo, entre apresentadores e telespectadores     

Floribella (+) 

MCA (+) 

Nota:  Graus de relevância atribuída, em cada programa, aos instrumentos de medialidade com capacidade de gerar 
interactividade entre produção e recepção: (++) forte relevo; (+) relevo positivo, (+/-) fraco relevo; (-) relevo 
insignificante.    

 
 

http://www.youtube.com/
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Por último, importa analisar sumariamente a terceira dimensão da 
exportabilidade e amplitude mediática e cultural dos produtos televisivos, a 
intermedialidade. A intermedialidade define a capacidade de um produto 
cultural gerar discurso social, de constituir-se como objecto de discurso social.   
 

Quer Morangos com Açúcar quer Floribella demonstram uma elevada 
intermedialidade. Ambos os programas são amplamente debatidos no espaço 
público mediático e não mediático. Ainda que não se tenha, no âmbito deste 
relatório, realizado um levantamento exaustivo dos campos de colonização 
discursiva destes produtos de ficção televisiva, da breve recolha a que se 
procedeu nos media tradicionais e fora do campo dos media revelou uma forte 
integração e tematização.  

No campo dos media, destaca-se as inserções frequentes na imprensa 
escrita ‘cor-de-rosa’ (elenco, enredo), na imprensa jovem (elenco, música, 
desporto, moda), na imprensa generalista (performance do produto televisivo) e 
na imprensa especializada (análises de publicidade, merchandising, marketing).  

Na televisão, além de serem frequentemente objecto de autopromoção 
são também ocasionalmente objecto de heteropromoção nos canais 
generalistas concorrenciais.  

Na publicidade, transforma-se em objectos de consumo com forte 
expressão identitária, vendem-se sob a forma de estilos de vida que são 
reproduzidos e debatidos amplamente entre as camadas infanto-juvenis, jovens 
e entre grupos de pais e professores. Deste modo, transpõem-se para fora do 
campo dos media. Do mesmo modo, a aposta no merchandising social em 
ambos os programas, embora com um carácter mais dominante em Floribella, 
contribui para que esta ficção seja concomitantemente transposta do ecrã para 
a realidade social e transporte para o ecrã a realidade social, num modelo 
discursivo ficcional muito eficaz.       
 

Em última análise esta capacidade de se constituir como objecto de 
discurso social é indissociável quer de uma estratégia de medialidade quer de 
uma estratégia de interactividade que propõe e pressupõe fluxos discursivos 
abertos, abrangentes e bidireccionais. De modo conjugado, esses dois tipos de 
estratégias, potenciam-se mutuamente.  
 

No próximo ponto, aborda-se as estratégias de (proto-)interactividade 
que, precisamente, aprofundam essa possibilidade explorada em MCA com 
Açúcar e Floribella de estabelecer fluxos discursivos entre produtores e 
públicos das telenovelas.   
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4. ESTRATÉGIAS DE (PROTO-)INTERACTIVIDADE ENTRE PRO DUÇÃO E 
RECEPÇÃO  
 
 
Programa MCA 3 e MCA 3-V FLORIBELLA 

Canal TVI SIC 

 
Estratégias 
de 
Interactividade 
 

 
Ficcionalidade 
Obra aberta 

Forte sintonia entre rotinas de produção e recepção 
Gestão da imprevisibilidade 

Estratégias de enunciação padrão-MTV e TV-
intimidade 

Capital quotidiano e Capital histórico de 
interactividade 

 
Ficcionalidade 
Obra aberta 

Forte sintonia entre rotinas de produção e recepção 
Planeamento da imprevisibilidade 

Estratégias de enunciação  tipo TV-proximidade e 
TV- intimidade 

Capital quotidiano de interactividade 

 
 

Segundo a perspectiva culturalista dos estudos da comunicação, a 
ficção televisiva é importante para a economia da televisão, devido à relevância 
das suas funções e dos seus significados culturais, e à complexa teia de 
interecções em que se produz, circula e consome. A telenovela deve, assim, 
ser considerada uma obra de ficcionalidade aberta.  

Enquanto obra aberta, “a telenovela pode ser definida como um jogo 
complexo de interacções desiguais. Os capítulos são escritos enquanto a 
novela está no ar, configurando-se um fenómeno ‘proto-interactivo’ 
especialmente adequado para o estudo das noções e práticas de mediação 
electrónica envolvidas na produção e recepção de significados e 
representações no mundo contemporâneo.” (Hamburger,2005:19).  

Enquanto obra de ficcionalidade é o produto de um conjunto de 
estratégias de enunciação envolvidas na produção da telenovela que a 
distanciam do real ao mesmo tempo que propõem a sua fusão com o real. 
Esse formato de ficcionalidade – hibridez entre ficção e realidade – (re)cria a 
realidade através das suas representações ao mesmo tempo que produz uma 
dilatação simbólica da própria realidade ao alargar o horizonte das experiências 
e vivências para espaços imaginários televisionados que são, também, partes 
constitutivas do quotidiano dos telespectadores e, como tal, elementos 
significativos e activadores de efeitos de realidade. (Martín-Barbero 1998, 
Hamburger 2005, Lopes 2006)     
 

O que agora nos propomos analisar é o modo de produção ficcional e 
interactivo da telenovela enquanto narrativa de ficção televisiva, e identificar 
algumas estratégias de interactividade entre a produção e a recepção das 
telenovelas em análise.  
 

Como vimos anteriormente, as estratégias de construção da audiência e 
dos instrumentos de audimetria para a sua medição, aliado a estratégias de 
merchandising e multimedialidade produzem sinergias intrínsecas à dinâmica 
de planeamento estratégico e gestão comercial corrente das telenovelas. Que 
por sua vez de(sen)volve pressões sobre o grupo de criativos e actores e 
balizam as suas rotinas de escrita, criação e representação para 
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corresponderem às expectativas e reacções da audiência, com o objectivo de 
‘sintonizar’ produção com recepção.  
 

A este propósito, Hamburguer (2005) avança com um conjunto de ideias 
que nos ajudam a explicar de que modo o sucesso das telenovelas depende da 
sintonia entre produção e recepção.   

 
1. Como se produz a sintonia entre produtores/telep ectadores ou 

produção/recepção?   
”Os profissionais de televisão devem ‘antenar’ as expectativas do público. 

‘Antenar’, ’sintonizar’ foram verbos que ganharam novo sentido para expressar 
um sentido de conectividade, de interactividade permanente com o público. 
Nesta perspectiva, as telenovelas podem ser pensadas como redes de 
interacções – distorcidas e desiguais – cujos fios e nós se articulam de acordo 
com um jogo cujas regras mobilizam uma fantasia de estar conectado.” 
(idem,2005:60-61).  

Enquanto os técnicos analistas de audiências geram indicadores 
quantitativos e qualitativos das reacções, desejos e expectativas do público em 
forma de análise de audiências; os autores possuem os seus próprios e 
distintos mecanismos de sintonia que se traduzem nos textos e guiões em 
códigos de verossimilhança da narrativa. Ambos são elementos estratégicos do 
processo de participação mediada e de interactividade entre produção e 
recepção.  

Em MCA, o código de verossimilhança-chave é a colagem ao ritmo 
quotidiano e sazonal da vida dos jovens-estudantes portugueses, possuindo a 
estrutura narrativa da novela a estrutura lectiva e de férias sobreposta à 
realidade vivida pelos seus públicos principais. A preencher os núcleos 
narrativos, surge a diversidade na construção dos personagens, apresentando 
a diversidade do universo dos jovens estudantes portugueses, com estudantes 
de colégio e de escola pública, as diferenciações ao nível de famílias de origem 
e de diferentes estilos de vida em interacção.  

Em Floribella, pela sua estrutura narrativa linear e mais ancorada na 
fantasia, os códigos de verossimilhança são construídos de maneira diferente. 
Um exemplo interessante é a inserção, no início e final de cada novo episódio 
diário (emitido no horário das 21h), de uma voz off que dá as boas noites (e 
recomendações de ‘beijinhos aos mais velhos, lavar dentes, xixi e cama, que 
amanhã é dia de escola’) aos fãs-telespectadores infanto-juvenis em nome da 
personagem principal (Floribella), listando o nome de todos aqueles que 
enviaram cartas para a SIC dirigidas à Floribella. Esta voz off é complementada 
por uma cena gravada com um dos membros do elenco de Floribella que deixa 
recomendações à audiência (ser bem comportado, estudioso, cumpridor da 
higiene diária e de uma alimentação saudável, amigos dos amigos, dos 
familiares, dos vizinhos, dos professores, e daqueles que precisam da nossa 
atenção e ajuda, etc) e a despedida ‘encontramo-nos de novo aqui amanhã’. 
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2. Como se gere essa sintonia ao longo do ciclo de vida de 
produção-emissão-recepção da telenovela?   

De facto, a preparação de uma novela demora meses, a sua gravação 
começa semanas antes da sua data de estreia, e o seu ritmo é pautado pelo 
ritmo de exibição próprio de um produto industrial. A rotina organizada e 
fragmentada em etapas induz ritmos de trabalho acelerados, fragmentados e 
interdependentes, sob a responsabilidade de profissionais diferenciados, em 
todos os níveis: escrita, produção, ensaios, gravação, edição final, emissão, 
lembrando uma linha de produção fordista.  

Contudo, a fabricação de novelas envolve igualmente doses de 
improvisão e ajustamento na resposta a acontecimentos inesperados 
envolvendo membros do elenco (ex. morte, doença, gravidez, rescisão, etc) ou 
pressões da audiência sobre a narrativa, ou sobre a promoção do programa, 
etc.  

Segundo Hamburger (2005:44), “a temporalidade da telenovela – 
gravado e assistido diariamente – faz com que se deixe penetrar pelos 
imprevistos, que de certa forma o compõem. Colado ao quotidiano, a 
telenovela estrutura-se a partir de uma continuidade – não de uma coincidência 
–temporal entre o universo diegético e extradiegético, abarcando 
telespectadores e autores. O telespectador anónimo está incorporado na 
dinâmica do fazer novela (…) através de uma participação mediada.”  
Participação mediada que remete para a sua representação enquanto 
categoria de audiência, enquanto fã que se desloca aos espectáculos e 
programas promocionais (concertos, sessões autógrafos, talk shows 
televisivos), e/ou que cria e participa em blogues e videoblogues, e/ou que 
consome os produtos licenciados (ou contrafaccionados).   
 

Conforme vimos anteriormente, as estratégias de merchandising 
comercial e social e as estratégias de multimedialidade tendem a potencializar 
a audiência da telenovela, pois contribuem para reforçar os laços de 
identificação do público com a novela, activar os fluxos discursivos entre ambos 
e reforçar as conexões entre o universo ficcional da narrativa e o universo 
quotidiano dos telespectadores.  

Subjacente a estas estratégias encontra-se a potenciação do ‘mito da 
proximidade’ fortemente exploradas nos programas promocionais de duração 
longa, um prolongamento estudado e planeado do universo de sentidos e 
significados da telenovela.  

As acções selectivas de solidariedade social criadas em Espaço 
Floribella, nos showtógrafos e outros eventos off media de Floribella, são 
elementos que reproduzem na realidade social, com uma enorme 
conectividade e participação emotiva, o universo simbólico criado e recriado na 
realidade ficcional da telenovela.  

Por seu lado, Clube Morangos está para MCA como um espaço de 
interacção presencial com os fãs e de promoção dos elencos passados e 
futuros e dos universos materiais e simbólicos descritos nos quadros-resumo 
em secções anteriores deste relatório.     
 

Cada capítulo da telenovela está carregado de resultados quer de 
interacções prévias quer de interacções quotidianas entre produção e recepção, 
uma espécie de ‘capital interactivo ou de interactividade’ de uma telenovela.  
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O capital interactivo é constituído, por um lado, pelas interacções que 
reportam ao ‘histórico relacional’ entre produção e recepção acumulada ao 
longo dos anos de transmissão de telenovelas em Portugal; e por outro lado, às 
interacções que reportam ao ’quotidiano relacional’ construído durante a 
trajectória da telenovela em questão.  

Por sua vez, o ‘quotidiano relacional’ contém uma dimensão planeada e 
uma dimensão de imprevisibilidade que se intersectam e obrigam à avaliação 
permanente da performance do elenco e das parcerias directores-autores, da 
integração de sugestões das diversas equipas de trabalho confrontadas com os 
resultados diários da audimetria, os resultados da penetração e difusão 
transmedia e multimédia, os resultados da facturação publicitária e do 
merchandising comercial, até à procura de soluções para situações totalmente 
inesperadas que compelem à reescrita e reordenação do texto, à concepção e 
produção de acções promocionais extraordinárias, entre outras.  
 

Ambos - Floribella e MCA - constituem casos de obras abertas, nas 
quais o planeamento e a gestão da imprevisibilidade sobressaem como 
elementos centrais nas rotinas de produção e da forma como elas intersectam 
as próprias rotinas e modalidades de expressão interactiva e ferramentas de 
interactividade produzidas do lado da recepção dos programas. 

Entre os muitos exemplos ilustrativos possíveis, destacaria, em Floribella, 
a iniciativa de protesto da audiência de Floribella motivada pelo previsível 
desfecho narrativo do personagem masculino principal. A morte anunciada (ou 
pronunciada) do personagem Fred que integra o par amoroso idealizado 
(Floribella e Frederico Fritzenwalden) parece desagradar a muitos fãs ao ponto 
de (trans)mediatizarem uma acção de protesto, sob o formato de uma petição 
online (www.petitiononline.com/fredvivo/petition.html).  

Na petição online entitulada ‘Não matem o Fred’ apela-se à alteração do 
guião original, adaptando a versão portuguesa de modo a que este 
personagem não morra no final da 1ª temporada conforme aconteceu na 
narrativa do formato original argentino e no formato brasileiro.  

Esta expectativa de interferência directa da opinião do público no acto da 
criação do guião não é uma completa novidade para as telenovelas brasileiras, 
porém em Portugal não se espera uma reescrita completa do guião planeado, 
não só devido ao enormíssimo esforço de replaneamento do trabalho das 
várias equipas ligadas à produção da telenovela, como também porque a 
satisfação do pedido destes fãs (um happy end de casamento feliz com filhos 
entre Flor e Fred) conduziria a um provável encurtamento da história e, 
consequentemente, alterações ao nível das estratégias de programação e 
direcção do próprio operador televisivo.  

Neste sentido, esta iniciativa terá uma probabilidade de eficácia quase, 
senão mesmo, nula.   
 

Porém, o exemplo mais ilustrativo da completude interactiva nas rotinas 
da produção e recepção da obra ficcional aberta, encontra-se provavelmente 
em Morangos com Açúcar, no conjunto de peças de ficcionalidade 
(re)construídas na sequência da morte de um dos actores do elenco,  
Francisco Adam cujo personagem era o Dino das temporadas MCA2 e MCA3.  

Se a morte do actor em Abril deste ano, por um lado, forçou a uma 
adaptação-relâmpago do desfecho da sua personagem na narrativa da novela 

http://www.petitiononline.com/fredvivo/petition.html
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(em Junho), por outro lado, deu origem a um evento televisivo não-programado 
sob a forma de produção e transmissão televisiva do funeral do próprio actor, 
além de vários apontamentos noticiosos e promocionais na grelha de 
programação da TVI.  

Esse novo evento mediático (o funeral televisionado), construído à 
margem do enredo da telenovela encontrou um espaço narrativo próprio e 
obteve elevados níveis de audiência televisiva e de participação colectiva nas 
ruas.  

Complementarmente, e talvez mais significativo ainda, este evento 
parece ter produzido um percurso narrativo autónomo no seio dos públicos 
MCA, traduzindo-se num duplo sentido: criando uma performance colectiva 
pelo facto de ter gerado um efeito prolongado de memorialização mediática e 
mediatizada não só do actor falecido como da sua personagem.  

O processo mediatizado de memorialização tem vindo a reproduzir-se, 
desde então, em canal aberto através do trabalho de produção já não dos 
profissionais de televisão, mas do trabalho amador dos fãs-(video)bloggers cuja 
produção de sites (com mensagens e iconografia) e videoblogues de 
homenagem ao actor-personagem se eleva às muitas dezenas de inserções 
disponíveis para partilhar e fazer download na Internet (em www.youtube.com).  

Deste modo, após um período de forte mediatização real e ficcional da 
morte do actor construída do lado da produção da telenovela e do operador 
televisivo TVI (em forma de notícia, promoção, concerto) seguiu-se um 
silenciamento institucional, que viria a ser substituído pelo processo instituinte 
de memorialização construído pelo lado da recepção da telenovela, em formato 
de videoblogues-homenagem e blogues-homenagem ao indivíduo ficcional 
‘manequim Francisco Adam-actor MCA-personagem Dinoman’. 
 

Interacção, conexão, participação, performance colectiva ao vivo, 
apropriação, emoção, empatia, romance são elementos salientados, tanto por 
Geraghty et al (1998) como por Hamburger (2005), nas manifestações de pesar 
e indignação que se seguiram à morte da Princesa Diana e ao assassinato da 
actriz de telenovelas Gloria Perez, respectivamente. Poder-se-iam certamente 
acrescentar os mecanismos de memorialização na sequência da morte 
acidental do actor de MCA.  

Todos eles são mecanismos mediáticos que caracterizam a lógica 
mediadora dos media, como ferramentas intrínsecas da indústria cultural para 
garantir e reproduzir: a alienação operada pela própria indústria cultural 
(Adorno 1975), a ideologia do ‘ao vivo’ e a utopia da comunicação imediata 
(Spigel 1992), o desejo de participação directa, de performance e de interacção 
(Geraghty et al 1998), um movimento de apropriação do espaço dos media 
(Silverstone in Geraghty et al 1998). Conforme explica Hamburger (2005:167) 
‘é a ideia de conexão imediata, que incorpora o público, rompendo até certo 
ponto a relação estanque entre palco e plateia, autor e obra, exibição e 
recepção, sugerindo a comunicação em rede, que as formas digitais prometem 
realizar mais plenamente.’ 
 
 
 

http://www.youtube.com/
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3. Como se materializa a sintonia através dos consu mos materiais e 
simbólicos dos públicos?   

Hamburger (2005:151-2) argumenta que ”a pesquisa em contextos 
privados de recepção sugere a relevância das referências extradiegéticas nas 
novelas”. Os telespectadores apropriam-se do repertório da novela para se 
posicionar em público em termos reconhecíveis pelos outros indivíduos. Assim, 
ao tomar partido de um personagem em detrimento de outro, um telespectador 
ou grupo de telespectadores está simultaneamente a posicionar-se em relação 
à interpretação dos seus próprios dramas. 

  
Neste sentido, as telenovelas podem ser compreendidas como um 

repertório de histórias, personagens, comportamentos que interagem num 
campo de combinatórias possíveis e prováveis. Comentando as novelas, os 
telespectadores posicionam-se frequentemente em relação a temas polémicos 
que ecoam os seus próprios dramas privados e quotidianos; e, nessa dinâmica, 
as referências aos valores, atitudes, perfis sociais, instituições sociais, políticas 
sociais funcionam na mesma charneira que as referências à moda, aos 
consumos e estilos de vida.  

Similarmente, ao usar no quotidiano o vestuário igual ao de Floribella ou 
ao estilo de determinados personagens MCA; ao incorporar o consumo de 
determinados elementos materiais ou simbólicos incorporados na telenovela; 
ao socializar o uso de determinadas expressões linguísticas presentes na 
telenovela, ao tematizar as conversas quotidianas em alinhamento com os 
temas abordados e os pontos de vista expressados na telenovela, as 
telenovelas expressam a construção de subjectividades mediadas e 
significados polissémicos, um tema que por si só mereceria um outro relatório. 

 
A reprodução do mito da ascensão social via casamento ou herança (em 

Floribella) ou via performance musical, performance desportiva e performance 
estético-publicitária (em MCA) transborda dos conteúdos das telenovelas. 
Complementarmente, a expectativa de realização do mito de ascensão social 
via star system é alimentado nos públicos destas duas telenovelas, em 
contiguidade com a própria realidade televisionada, pelo facto dos castings de 
ambas as telenovelas serem relativamente abertos. Ou seja, existe a 
possibilidade de participação de indivíduos sem experiência ou formação de 
actores, mais alargadamente como figurantes e mais restritamente como 
actores, na telenovela.  

A possibilidade de performance colectiva é transformada em 
performance individualizada com os decorrentes ganhos de reconhecimento 
mediático (popularidade e fama), formativo (iniciação à formação de actor de 
ficção televisiva) e profissional (trabalho em outras telenovelas, outros 
programas do universo televisivo ou em outros media), à imagem do que 
sucedeu com vários actores das anteriores temporadas de MCA.  
 

Nestas dinâmicas complexas, se por um lado, ambas as telenovelas em 
estudo sugerem (ou podem sugerir) a constituição de um universo simbólico e 
material referenciado à telenovela e à constituição de uma comunidade 
imaginária a ela referenciadas. Por outro lado, as dinâmicas concorrenciais que 
as colocam frente-a-frente na liderança de audiências e enquanto casos de 
sucesso da ficção televisiva nacional, remetem para a disputa explícita pelo 
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controlo dos mecanismos de representação mediática e de construção 
mediatizada de significados e públicos. 
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NOTAS FINAIS 
 
 

Regressando à pergunta de partida: qual a explicação possível para o 
sucesso de audiências das comummente denominadas ‘telenovelas juvenis’ 
portuguesas e como se pode aferir esse sucesso? 

As telenovelas estudadas – Floribella e Morangos com Açúcar – são 
considerados casos de sucesso da ficção televisiva nacional, não apenas 
porque maximizam audiências televisivas, como sobretudo devido às 
dinâmicas concorrenciais interdependentes que constroem a telenovela como 
um produto de ficcionalidade aberto, o qual é permanentemente construído em 
rede, entre os planos da ficção e da realidade, e dos interesses comerciais, 
criativos e apropriativos que posicionam os vários actores em interacção.  

O percurso de análise desenvolvido no presente relatório inicia-se com a 
crítica uma determinada ideia corrente que sustenta que o sucesso de um 
produto televisivo se mede através da análise de audiências, portanto, dos 
impactos gerados no contexto de recepção desse produto televisivo. E, 
contrapropõe um olhar integrado para as interacções que constroem 
estratégias de sucesso, não estritamente do lado da produção ou da recepção, 
antes no contexto de interface entre produção e recepção .  

Neste sentido, identificou-se e analisou-se um conjunto de estratégias, 
autónomas mas interdependentes, que constroem, num contexto de interface 
entre produção e recepção, o designado ‘sucesso’ dos produtos de ficção 
televisiva nacional denominados ‘telenovelas juvenis’, a saber: estratégias de 
programação televisiva; estratégias de hibridização com outros produtos 
culturais contemporâneos; estratégias de medialidade; e, estratégias de proto-
interactividade. 

 
As estratégias de programação televisiva,  instrumento estratégico 

convencional de gestão e controlo da performance das telenovelas ao longo do 
seu ciclo de vida, baseadas obsessivamente na categoria ‘audiências’, define 
dinâmicas concorrenciais que tornam quase indistinta a concorrência entre 
produtos e respectivos operadores televisivos privados num contexto de 
disputa de liderança de ’audiências’, contribuindo para a configuração de um 
cenário de monocultura telenovelística. Neste cenário de monocultura, decide-
se em função de escolhas programáticas rentáveis, maximizadoras e 
capitalizadoras de audiências e de receitas publicitárias, que conduzem à 
opção por uma linha de programação por mimetismo na qual as margens de 
diferenciação são pequenas e remetem para critérios de fixidez/flexibilidade do 
padrão, dispersão/concentração horária, sazonalidade incorporada/induzida, 
entre outros, que são claramente elementos externos ao produto ‘telenovela’ 
em si, mas não ao produto concorrencial dos operadores televisivos entre si.   

 
As estratégias de hibridização do próprio formato ficc ional 

telenovela com outros produtos da indústria cultura l, como a publicidade, 
videoclip, videojogo, reality show e conto-de-fadas, revelam elementos internos 
diferenciadores, os quais permitem criar produtos televisivos com 
combinatórias estéticas e linguagens diferenciadoras, consequentemente, 
apelativos para públicos diferenciados, públicos esses posicionados 
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diferenciadamente no universo dos consumos televisivos (mais generalistas ou 
mais segmentados) e nos consumos mediáticos além da televisão (mais 
tradicionais ou mais tecnológicos). Por outro lado, a hibridização entre lógicas 
de merchandising comercial e merchandising social nos conteúdos nas 
telenovelas define perfis de telenovelas alinhados com a linha editorial do 
repertório de cada operador televisivo, que tende a potenciar não apenas as 
lógicas ’package programático´ de cada operador, como também os seus 
universos materiais e simbólicos de referência. 

 
As estratégias de medialidade , que olham a trajectória migratória do 

produto televisivo nos outros media, revelam que um grau elevado de 
transmedialidade e de intermedialidade é um factor de contributo decisivo para 
o sucesso da própria telenovela. Novamente, esta dimensão permite diferenciar 
modalidades diversificadas de interface entre produção e recepção que visam 
capitalizar a circulação do produto original entre os públicos e prolongar a sua 
existência sob formas recriadas e inovadas desse produto noutros media que 
superam as limitações do formato televisivo. Neste sentido, a Internet surge, 
sem dúvida, como o media dominante de exportabilidade mediática, sendo 
também aquele que demonstra maior capacidade, quer de difusão entre os 
públicos, quer de recriação inovadora do produto original e de transformação 
criativa e personalizada do produto original pelos próprios públicos abrindo um 
vastíssimo campo de possibilidades de apropriação, recriação e partilha.  

 
   Por último, as estratégias de proto-interactividade  que 

permanentemente constroem as interacções mediadoras entre a produção e a 
recepção, as quais definem um jogo de sintonias pontuais ou contínuas 
indispensável ao ajustamento dos vários actores em interacção (criadores, 
actores, produtores, operadores, públicos, anunciantes e patrocinadores) 
indispensáveis ao sucesso do produto telenovela. A gestão desse capital 
interactivo – ancorado num mito de conectividade e proximidade entre todos os 
actores em jogo – estabelece-se quer por relação ao ’histórico relacional’ quer 
por relação ao ‘quotidiano relacional’, que são construídos antes-durante-após 
a emissão de uma determinada telenovela, remetendo tanto para a gestão da 
trajectória e factores de sintonia entre produção e recepção no presente, como 
para o universo da própria cultura da telenovela no panorama televisivo 
nacional, do qual a telenovela em análise é uma herdeira.      
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Quadro 12 A.  MAPA DOS HORÁRIOS DE EMISSÃO  -  MORA NGOS COM AÇÚCAR E FLORIBELLA   -  JAN a 
OUT 2006 

  
PRIME TIME DILATADO     

 

 

  

 
Nº e Tipo 
Episódios  

por dia e por 
semana  

 
MANHÃ 

 

 
TARDE 

PRÉ- NOTICIÁRIO PÓS-NOTICIÁRIO 

A
nt

es
 

31
.3

.2
00

6  
MCA 3  
 

 
1 Episódio 
Novo/dia 
7 dias/semana 

 
 

 
18H – Repetição 
Episódio Anterior 

 
19H – Episódio 
Novo   (2f a SÁB) 

 
21H – Episódio 
Novo  (DOM) 
Ocasionalmente 
ao SÁB 
(18.Mar) 

 
MCA 3  
 

 
1-2 Episódios 
Novos/dia 
5 a 7 
dias/semana 
 
1 Repetição 
/dia 
5 dias/semana 
 

 
 

 

 
18H , 19H  -  2 Episódios Novos / dia – 31.3 

a 18.4  (2f a 6f)  
19H  - 1 Episódio Novo (SÁB), 31.3 a 18.4 

   
19H  - 1 Episódio Novo (2f a SÁB), desde 

19.4   
 19H,  21H (ocasionalmente 2 Episódios 

Novos /dia, em Maio e Junho, Horário de 
transição) 

   
18H – Repetição Episódio Anterior – a partir 
19.4 
 

 
21H – Episódio 
Novo  (DOM) 
Ocasionalmente 
tb ao SÁB 
Ocasionalmente 
não emite ao 
SÁB nem DOM 

 

31
.3

.2
00

6 
– 

16
.6

.2
00

6 
 

 
FLORIBELLA 
 

 
1 Episódio 
Novo/dia 
5 - 6 
dias/semana 
 
1 
Repetição/dia 
1Promocional 
5dias/semana 

 
Variável 
9H, 10H, 
12H 
1 
EPISÓDIO 
REPETIDO 
(entre 2.4 e 
10.5) 

 
17H, 17H30  Repetição 
Episódio Anterior  
(desde 11.5) 
 
15H–17H  ‘ESPAÇO 
FLORIBELLA’ , no talk 
show CONTACTO  (5 
dias/semana) 

  
21H - Episódio 
Novo 

(2f a 6f, até 
12.5) 
 
21H - Episódio 
Novo 
(2f a SÁB, a 
partir 20.5) 
 

 
FLORIBELLA 
 

 
1 Episódio 
Novo/dia 
6 dias/semana 
 
3-5 
Repetições/dia 
2 
Promocionais 
5 dias/semana 

 
Variável  
8H, 9H 
2 - 3 
Episódios 
Repetidos 
(3.7 a 17.9) 

 
17H30 – 1–2 Episódios 
Anteriores Repetidos 
 (desde 20.6) 
 
15H – TCHARAN  
(1ª emissão foi um flop 
de audiência, transitou 
p 21H) 

 
19H – 
FLORIBELLA 
EXTRA 
(emissão-única 
alongada p 
lançamento do 
programa.Depois 
transitou p 21H) 

 
21H30M- 
Episódio Novo 
(2f  a SÁB) 
 
21H – 
FLORIBELLA 
EXTRA q foi 
substituído por  
TCHARAN , no 
mesmo horário 
pós-noticiário e 
antes de cada 
novo episódio 
Floribella 

(EXTRA – 
entre 2.8 e 
25.8, às 
21h15m) 
(TCHARAN – 
em emissão 
desde 27.8, às 
21h30m, 5 
dias/semana) 
  

 

17
.6

.2
00

6 
– 

17
.9

.2
00

6 

 
MCA 3 - V  
 

 
1-2 Episódios 
Novos/dia 
7 dias/semana 
 
1 
Repetição/dia 
2 
Reposições/dia 
1 Promocional 
5 dias/semana 

 
Variável  
7H, 9H, 
10H 
2 
Episódios 
Reposição 
de MCA 2-
V 
 

 
18H – Repetição de 1-2 
Episódios Anteriores  
           (MCA 3-V)   5 
dias/semana 
 
18H – MCA EXTRA  
(entre 29.8 e 29.9), 
Variável entre 2-4 
dias/semana,intercalado 
emissão 21H 
 

 
19H , 21H30M - 2 Episódios Novos / 

dia – 17.6 a 23.8    (2f a DOM) 
 

21H30M - 1 Episódio Novo / dia – a 
partir 24.8  (2f a SÁB) 

  
21H30M – MCA EXTRA  (entre 14.8 

a 29.9).  Variável 3-4 dias/semana  
horário pós-noticiário e antes novo 

episódio MCA 3-V,   

ANEXO 
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MCA  4 
 

 
1 Episódio 
Novo/dia 
 6 dias/semana 
 
2 
Repetições/dia 
7 dias/semana 
 
1 Promocional 
5 dias/semana 

 

8H30M  
2 
Episódios 
Repetidos  
MCA4 
(SÁB E 
DOM) 

 
17H – CLUBE 
MORANGOS (desde 
2.10) 
           5 dias/semana 
(2f a 6f) 
 
18H – Repetição do 
Episódio anterior  

           (MCA 4)   
5 dias/semana  
(2f a 6f) 
 

 
Horários 19H e 21H intercalados - 

1 Episódio Novo / dia 
 

21H - 1 Episódio Novo / dia  –  entre 
18.9 e  5.10   (2f  a SÁB) 

19H - 1 Episódio Novo / dia  –  
desde 6.10  (2f  a 6f)  e às 21H 

(SÁB) 
 

Horário de Transição 
 

 

D
es

de
 1

8.
9.

20
06

 

 
FLORIBELLA 
 

 
1 Episódio 
Novo/dia 
 6 dias/semana 
 
4 
Repetições/dia 
2 
Promocionais 
5 dias/semana 

 
8H30M   
2 
Episódios 
Repetidos   
(2f a 6f ) 
 

 
15H–17H  ‘ESPAÇO 
FLORIBELLA’ , no talk 
show CONTACTO  (5 
dias/semana) 
 
17H -  Repetição dos 2 
Episódios Anteriores  

  

21H -  
TCHARAN!    
(2f a 6f) 
 
21H30M- 
Episódio Novo   
(2f  a SAB) 
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