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Resumo 

 

Este artigo é parte da escrita final da dissertação de mestrado “Rede Clube: movimentos 

estratégicos como processo de regionalização e manutenção de liderança no mercado”. 

Trata da formação de mercados regionais de comunicação a partir da história da televisão 

no Brasil e, da concepção de rede e afiliadas, apresenta a formação do mercado piauiense 

de televisão, a partir do caso da TV Rádio Clube de Teresina, primeira emissora do estado, 

analisando sua composição, aspectos históricos, vinculação à Rede Globo. 
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Formação do mercado regional de televisão no Piauí 

Ao estudar o período e o processo de implantação da TV Clube de Teresina, 

afiliada da Rede Globo no Piauí e primeira emissora de televisão do Estado, é impossível 

deixar de relacionar seu surgimento ao momento político que passava o país, com o 

Estado autoritário instalado em 1964. Pesquisas com este tema esclarecem que as relações 

veladas e pouco conhecidas vão além do ato isolado de apoio ao golpe: demonstram o 

apoio incondicional aos 20 anos de ditadura em nosso país, e o papel pouco relevante da 

grande imprensa brasileira para o fim do regime. Revelam, ainda, que mesmo marcada 

pela “censura”, a grande imprensa apoiou a ditadura e dela se beneficiou. 

Foi no período militar que se desenvolveram as telecomunicações, e também 

neste momento que se articulou a ideologia modernizadora e a reprodução dos padrões 

de vida da sociedade urbano-industrial4. As ideias de modernidade e desenvolvimento 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, XVII Encontro dos Grupos 

de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Piauí – 

PPGCOM/UFPI, na linha Processos e Práticas em Jornalismo. Membro do Grupo de Pesquisa em Comunicação, 

Economia Política e Diversidade (COMUM-UFPI). email: renanmarques@msn.com. 

 
3 Orientadora do Trabalho. Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS), Professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Piauí 

(PPGCOM/UFPI). Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Economia Política e Diversidade 

(COMUM-UFPI). email: jacdourado@uol.com.br. 

 
4 O regime militar, que governava o país, tinha como projeto integrador unificar a cultura brasileira, o comportamento 

e até a linguagem. Porém, observando as grandes dimensões territoriais do Brasil – que impossibilitariam a expansão 
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também chegaram ao Piauí, e os jornais da época estampavam que a televisão traria 

progresso e promoveria mudanças benéficas para cultura, economia e sociedade, gerando 

o desenvolvimento do estado e de sua capital, embora não houvesse uma definição clara 

no campo político local sobre os caminhos que trariam uma emissora para o Piauí5. 

Após anos de indefinições políticas e discussões acerca do apoio à instalação de 

repetidoras de outros estados, e da ameaça à instalação da TV Clube, antes mesmo dela 

ir ao ar6, o poder público, pressionado pela imprensa local, comprometeu-se finalmente a 

ajudar no processo de liberação do canal, o que foi fundamental para a realização do 

sonho de uma emissora piauiense. O governador Helvídio Nunes (1966 a 1970), 

ameaçado pelos jornais locais de ser indiferente com o projeto da TV Clube, aceitou 

publicamente uma proposta do empresário Valter Alencar, de adquirir 45 mil ações da 

emissora, por 180 milhões de cruzeiros antigos, pagáveis em 10 prestações de 15 milhões 

e uma entrada de 30 milhões (SANTOS, 2010, p. 54), o que permitiria o Estado de 

participar do projeto da emissora. O prefeito municipal à época, Jofre do Rego Castelo 

Branco, também adquiriu 2.500 ações ordinárias da emissora, após aprovação da Câmara 

Municipal. 

Os recursos originados pela venda de ações, somente, não foram 

suficientes para pagar o empreendimento. Além das permutas e das 

festas para angariar fundos que eram promovidas no prédio, onde já 

funcionava a Rádio, houve o apoio financeiro do Governo do Estado, 

na gestão de Helvídio Nunes, que autorizou, de maneira legal, a compra 

de grande lote de ações, e um empréstimo efetivamente pago pelo 

professor Valter Alencar, contraído junto ao Banco do Estado do Piauí, 

facilitado, dentro do possível, por seu presidente, Bernardino Soares 

Viana, cuja gestão durou de 1963 a 1971. (Rebelo, 2009, p. 227) 

 

 

                                                 
da sua política integracionista – o regime passou a enxergar nos meios de comunicação uma possibilidade de interligar 

todos os estados brasileiros. O Jornal Nacional capitaneou esse projeto de integração, que foi viabilizado por meio de 

um sistema de transmissão de satélite e microondas da Embratel, que transmitiu primeiramente para o Rio, São Paulo 

e Porto Alegre, e posteriormente ampliada para todo o território nacional. Mattos (1990) coloca que a partir de 1969 a 

Globo se firmou definitivamente, e poder transmitir para várias cidades os seus programas, utilizando microondas, 

contribuiu para sua consolidação nacionalmente. 

 
5 SANTOS (2010) ao discutir como a chegada da televisão foi percebida pela sociedade teresinense, coloca que não 

havia um consenso pelo poder público sobre qual projeto apoiar: a irregularidade das transmissões e a péssima 

qualidade do sinal da retransmissora TV Difusora de São Luís; a solução, que seria a chegada de outra retransmissora, 

a TV Ceará, apoiada por outro grupo político e que, por sua vez, surgia como um novo obstáculo ao processo de 

instalação da TV Clube, defendido por Valter Alencar desde a primeira metade dos anos 1960. Por outro lado, havia 

uma grande pressão dos comerciantes, por conta dos investimentos na compra de aparelhos televisores. O que se 

percebeu, à época, foi a existência de motivações políticas para a chegada da televisão, que tornou-se moeda de troca 

em disputa por influência, poder e votos. 

 
6 REBELO (2009) ao (re)construir a trajetória de seu avô, Valter Alencar, também destacou a “má vontade” das 

autoridades que viam Valter Alencar e seus aliados como adversários na política local, e que levavam a implantação 

da primeira televisão do estado num “intrincado jogo, envolvendo política e comunicação”. 
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Por volta de 1970 as instalações encontravam-se prontas, equipamentos 

adquiridos mas o grande entrave era a concessão do canal. O Executivo estadual, agora 

representado por Alberto Silva7, indicado pelo presidente Médici, contribuiu 

financeiramente para a instalação da emissora de Valter Alencar, e intermediou a 

liberação pelo Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL)8 do funcionamento 

do canal, que enfim pôde oficialmente entrar no ar, experimentalmente, em 17 de outubro 

de 1972. Os jornais locais davam legitimidade ao projeto da emissora, e destacaram a 

participação do executivo naquela empreitada, o que se tornou também um ato 

propagandístico para o governo: um marco histórico para o estado.  

Mas a Ditadura cobrava caro à mídia piauiense pelos incentivos e se, por um 

lado, permitiu a prática de “hábitos significativos para a Imprensa”, por outro cobrou 

“elevado preço por seu silêncio, tendo em vista não haver opção política para manter-se 

atuante” (REBELO, 2009, p.237). Os hábitos significativos estavam no apoio direto do 

governo e no incremento na atividade comercial, antes bastante tímida, que a imprensa 

começou a ter nesse período. 

 

De início, os militares precisavam da mídia. E a mídia, que até então 

sobrevivia ao sabor das conveniências partidárias, em um procedimento 

mais ideológico do que empresarial, ou comercial, cedeu satisfeita. Não 

necessariamente apoiava tudo o que o regime lhe impunha, mas via-se 

obrigada a exercitar tal convivência. Neste sentido, a liberdade de 

expressão, ainda que restrita, foi compensada pelo faturamento atraente 

que o Estado assegurava e estava disposto a propiciar a todos os órgãos 

de comunicação. (Rebelo, 2009, p. 237) 

 

O “faturamento atraente” que o autor se refere é justamente a implantação de 

uma prática adotada em 1971 entre os meios de comunicação e o governo do Estado do 

Piauí que, segundo Verniere (2005), passou a subsidiar os órgãos de comunicação com 

verbas públicas, por meio de “cotas” para os veículos capitalizarem-se, em troca de 

espaço para divulgação de ações políticas. Um dos principais espaços para a divulgação 

das ações da gestão de Alberto Silva, que durou de 1971 a 1975, foi o novo meio de 

                                                 
7 Alberto Silva, no início de sua gestão, deixou claro o interesse em realizar intervenções modernizadoras. Foi o 

responsável pela instalação da repetidora TV Ceará por todo o estado, e tinha o interesse de instalar uma emissora 

pública no estado, antes mesmo da TV Clube e, segundo especulações dos jornais da época, com isso ser considerado 

o “pai” da televisão piauiense. 

 
8 O Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL) foi criado pelo Decreto 50.666, de 30 de maio em 1961 e 

passou em 1962 a disciplinar o serviço de comunicação no país por meio do Código Brasileiro de Telecomunicações 

(CBT), criado pela Lei 4.117, de 27 de Nov. de 1962, regulamentada pelo Decreto 52.795, de 31 de out. de 1963. 
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comunicação e, em troca, conferia-lhe significativo apoio financeiro. Esse foi o período 

de maior dependência em relação às verbas publicitárias do executivo estadual para a TV 

Clube, nos primeiros anos uma empresa comercialmente instável, e que ainda não era 

afiliada da Globo. 

Observa-se que tanto no aspecto infra estrutural como no político e institucional 

os meios de atuação do governo sobre o mercado televisivo durante o regime militar são 

múltiplos, permitindo brechas que possibilitaram, por exemplo a entrada de capital 

estrangeiro e a ascensão da Rede Globo de Televisão9 como líder de um mercado 

oligopolista. Possibilitaram, também, a formação de um mercado piauiense de televisão 

que pode ser classificado, nos seus 14 primeiros anos, como monopolista, por ter uma 

única empresa atuando no mercado, por esta ser a única produtora do serviço, em nível 

local, não existindo serviços substitutos próximos e pelas barreiras à entrada de novas 

empresas, que se constituem nesse primeiro momento pelas proteções da legislação.10 

É necessário considerar que a chegada da televisão ao estado, e o período de 

hegemonia da TV Clube como única emissora, em que conseguiu sustentabilidade 

financeira e destaque no mercado de comunicação local, ocorreram no momento de 

desenvolvimento chamado “milagre econômico”, que foi determinante para o 

crescimento da televisão no país. Para além dos avanços estéticos e tecnológicos e da 

difusão da televisão por meio da liberalização de concessões, o avanço do meio se deu 

por um discurso de modernização e progresso, e da busca por sua consolidação como 

meio estratégico de integração. Foi marcado pelo excessivo controle, da normatização 

das concessões distribuídas, principalmente por meio da censura, como destaca Mattos 

(2002), sobretudo no período de exceção, nos governos de Médici (1969- 1974) e Geisel 

(1974 - 1979). 

A hegemonia11 da TV Clube durou todo esse período, e encerrou-se juntamente 

com o tempo das privações democráticas no país. A concorrência surgiu, em meados dos 

                                                 
9 Esta relação beneficiava tanto os interesses do regime militar, que tinha um canal de divulgação de seus interesses, e 

a possibilidade de alcance nacional, como da empresa, que em meio a inúmeras vantagens, construiu um império das 

comunicações e abarrotou, segundo dados da mídia especializada, uma fortuna de cerca de 50 bilhões de reais. 

 
10 A estrutura de mercado está condicionada, neste período, pelo número de empresas produtoras, pela diferenciação 

do produto e pela existência de barreiras à entrada de novas empresas. Observa-se também uma categoria diferenciada 

de monopólio na área televisiva, que oscila entre os tipos puro e natural (pela escala de produção requerida, pela 

experiência que a Globo traz para a atuação da emissora local, e pelo montante de investimento necessário para a 

produção) como também pela institucional, por conta da proteção ou mesmo barreira que a legislação impõe por ser 

um setor considerado estratégico. 

 
11 O termo hegemonia, aqui, tem sentido de predominância, e é diferente do usado em outros momentos neste trabalho, 

quando refere-se, por exemplo à hegemonia da Rede Globo. Andrade (2013), destaca a concepção de hegemonia 
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anos 1980, também constituída por grupos empresariais familiares, com elevada 

influência na sociedade e grande envolvimento no meio político. Em 1986 a TV Pioneira, 

hoje TV Cidade Verde, pertencente ao grupo JELTA de propriedade do empresário e 

político Jesus Elias Tajra; em 1987 a TVE-PI, atualmente TV Antares / TV Brasil, uma 

emissora pública fundada pelo governador Alberto Silva; em a 1988 a TV Antena 10, 

pertencente ao grupo JET do empresário José Elias Tajra; em 1995 a TV Meio Norte, 

antiga TV Timon (1985), sediada na cidade vizinha de Timon (MA), e pertencente a Paulo 

Guimarães, empresário ligado ao grupo político maranhense liderado por José Sarney; 

em 2007 a TV Assembleia (2007), emissora pública ligada à política no Estado, 

principalmente ao Legislativo Estadual. 

 

TV Clube: idealismo x mercado 

A TV Clube foi fundada com o propósito de ser uma “Universidade no ar”12, 

apresentando para a sociedade piauiense o compromisso de informar, entreter e educar. 

Apesar de ser um canal comercial sua vocação era, segundo seu idealizador, mais 

educativa, além de ser uma oportunidade de incentivar a modernização cultural de 

Teresina, como promoviam os jornais da época, destacando o projeto da emissora local. 

Deste modo, apresentava sua missão de difundir o ensino técnico e destacar a cultura 

piauiense, e este seria um veículo de comunicação que seguiria um modelo mais próximo 

do praticado na programação da televisão europeia13. 

O ideal educacional de utilizar a televisão como instrumento didático e o 

propósito de formar um grupo de comunicação, com a integração das mídias, não era uma 

inovação de Valter Alencar, pois praticamente todos os empresários que implantaram 

emissoras no Brasil tinham esse ideal, de formação da população. Rebelo (2009, p. 221) 

revela que Valter Alencar, por não ser empresário e por não ocorrer, à época, utilização 

político-eleitoreira da televisão, que seu propósito seria apenas a educação. Entretanto, 

                                                 
enquanto aporte teórico útil para se refletir sobre a formatação de comunicação em indústrias culturais, que tem se 

imposto como uma formatação dominante na grande imprensa, que gera influências e que deve ser compreendida com 

a força de um fenômeno hegemônico, que também estabelece uma relação de poder. 

 
12 Segundo Santos (2010, p. 51), Valter Alencar propunha transformar alguns espaços da emissora em salas de aula e 

transmitir cursos profissionalizantes por meio de tapes. 

 
13 Com o desenvolvimento do meio televisivo na Europa, principalmente em países como Inglaterra, França e 

Alemanha, a TV Pública conseguiu projetar sua direção em função do cidadão, utilizando o meio sem fim comercial, 

e teve sua instalação anterior à existência dos canais privados. A TV europeia, desde seu surgimento, caracteriza-se 

pela vocação educativa. 
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este se fazia mais um discurso de promoção e legitimação da emissora, e a própria 

biografia do autor e sua atuação em diferentes áreas (advogado, professor, jornalista, 

empresário, homem público) revelam que conhecia o cenário comercial e político 

piauiense como poucos, como também o poder da televisão, e a projeção política que o 

projeto poderia lhe trazer. 

Mas os desafios de levar uma televisão ao ar, com todas as características que 

lhe são peculiares, tornaram-se um novo obstáculo para Valter Alencar, mesmo com sua 

experiência de vários anos à frente de uma emissora de rádio. Ainda em 1972, se deparou 

com problemas como “indefinição de conteúdo, falta de estrutura e de experiência de 

produção, carência de recursos e descompasso entre uma administração idealista e as 

exigências da lógica do mercado televisivo” (SANTOS, 2010, p. 116).  

Se, por um lado, as experiências anteriores das repetidoras do Ceará e do 

Maranhão prepararam o terreno para a aceitação de uma emissora genuína, e anteciparam 

um número razoável de aparelhos de TV nas residências14, por outro não havia 

rentabilidade nos programas de auditório e muita descrença por parte dos comerciantes 

locais dos resultados efetivos de divulgação no meio. No aspecto comercial a publicidade 

tinha um valor bem baixo dos praticados na atualidade, mas elevado na época, em 

comparação com o Rádio e o Jornal, e era grande a desconfiança no alcance, na 

penetração e no convencimento da televisão para as vendas. Outra dificuldade era a 

programação limitada, de uma emissora local independente, que gerava críticas pelos 

telespectadores. 

 

[...] para além da imagem de visionário e idealista, existia o empresário 

preocupado em garantir a sobrevivência do seu empreendimento, daí a 

necessidade de dominar os segredos da mídia eletrônica e conquistar o 

público ao qual seu produto se destinava. Como empresa, a TV Clube 

precisava aumentar o consumo da produção por ela veiculada, precisava 

consolidar-se no mercado, criar estratégias de programação, adequar os 

programas ao perfil do anunciante, buscar novidades criativas para 

integrar a grade de programação, maximizando seus lucros. (SANTOS, 

2010, p. 161). 

 

O telejornalismo é, até hoje, o produto com maior regularidade na emissora, ao 

contrário dos programas de auditório, que tiveram curta duração. O primeiro noticiário, o 

                                                 
14 Cerca de 500 aparelhos, para uma população de 220.000 habitantes em Teresina. A estimativa de 0,25% da população 

é a mesma da média nacional daquele período. (REBELO, 2009, p. 239). 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

Tele-4, foi ao ar em 04 de dezembro e 1972, mas dificuldades técnicas e operacionais, 

falta de mobilidade e agilidade empobreciam o conteúdo veiculado pela emissora, que 

reduzia-se ao espaço do estúdio e à figura do apresentador pela falta de equipamentos 

para transmissões externas15. Com a falta de formação específica, preparação adequada à 

linguagem televisiva e pela experiência anterior no rádio, os apresentadores faziam 

locução das notícias cobertas por fotos, slides ou filmes. 

Os cenários eram improvisados, utilizando-se tapadeiras, não existia 

telepromter16 e os apresentadores criavam estratégias de memorização, ou utilizavam 

dálias em cartolina. Mesmo o Tele-4 indo ao ar com dois apresentadores, a falta de mesa 

de corte e a presença de apenas um operador de câmera era outro empecilho. Demorou 

algum tempo para que a equipe começasse a se dar conta das exigências estéticas próprias 

da televisão, que envolvem enquadramento, fotografia, sonoplastia, linguagem, 

expressões gestuais, figurinos, processos de gravação, entre outros. 

Em relação aos conteúdos, não havia grande variedade nas pautas, e pouco 

trabalhavam-se aspectos de cultura, questões sociais ou amenidades. O compromisso com 

o poder local e os vínculos construídos tornavam os informes oficiais e dos 

acontecimentos do governo estadual praticamente exclusividade no noticiário. 

Em 1974 seu sinal já chegava a alguns municípios do Estado e a vizinha cidade 

de Timon, mas a emissora operava com dificuldade de responder à insatisfação do público 

e continuava sem conseguir conquistar o mercado de anunciantes locais. A solução 

encontrada pela TV Clube é considerada um marco na história da emissora, pois num 

processo de desconstruções e descontinuidades recriou-se, abriu mão dos projetos 

idealistas e alcançou, por outro lado, maior sustentabilidade financeira e posição de 

destaque no mercado de comunicação local, com a filiação à Rede Globo de Televisão17.  

Embora tenha implantado uma emissora comercial, Valter Alencar desconhecia 

como funcionava o gerenciamento comercial do negócio. Do ponto de vista comercial um 

                                                 
15 A primeira transmissão externa da foi em 1974, durante o carnaval, quando a emissora transmitiu, da Avenida Frei 

Serafim, o desfile das escolas de samba. Pelas limitações de câmeras e cenográficas, foi montado um cenário 

improvisado na própria avenida. 

 
16 Um teleprompter ou teleponto é um equipamento acoplado às câmeras de vídeo que exibe o texto a ser lido pelo 

apresentador. É a forma mais eficiente de exibir textos para apresentadores, especialmente em segmentos longos. 

Apresenta na frente da câmera uma imagem dos textos refletidos em um espelho. A imagem do texto no teleprompter 

é eletronicamente invertida da esquerda para a direita para que a imagem no espelho apareça corretamente. Começou 

a ser usado no Brasil em 1971, no Jornal Nacional. 

 
17 Antes de se tornar uma afiliada da emissora carioca, A TV Clube reproduzia a programação da Rede de Emissoras 

Independentes (REI) e os teresinenses já tinham contato com produtos consagrados no Sudeste. 
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grande avanço foi sentido, pois existia um descompasso entre a administração idealista 

versus as exigências e a lógica do mercado. A emissora teve de deixar de lado os projetos 

próprios, o sonho ser uma televisão educativa e ser um grupo de comunicação integrado, 

formado por rádio, televisão, jornal, produtora de shows para acatar as disposições 

monopolistas do projeto maior da Rede Globo.  

 

Rede e Afiliadas 

A Rede Globo estabeleceu-se no território nacional por meio da relação com 

suas emissoras afiliadas, utilizando-se das normas contratuais e do seu padrão comercial, 

jornalístico e tecnoestético. O sistema de afiliadas teve o suporte oferecido pelo Estado e 

seguiu o modelo de rede de televisão norte-americana da NBC (National Broadcasting 

Company) ao firmar contratos com emissoras locais (afiliadas) ou filiais, pertencentes à 

cabeça de rede18. 

Enquanto organização, as estratégias corporativas da Rede Globo não diferem 

de outras empresas no processo de globalização e podem ser entendidas, como coloca 

Santos (2005, p. 127)), nas suas ações, pois “[...] a eficácia das grandes empresas vem de 

sua presença em lugares estratégicos do espaço total, pontos escolhidos por elas mesmas, 

de onde exercem sua ação sobre outros pontos ou zonas, diretamente ou por intermédio 

de outras firmas”.   

O início da operação por sistemas de emissoras afiliadas marcou o incremento 

do alcance territorial da emissora, como a primeira a estruturar uma rede nacional de 

produção, transmissão e distribuição de imagens pelo país. O pioneirismo, dentro da 

lógica do mercado televisivo conferiu-lhe liderança e hegemonia por décadas. A partir de 

1972 a relação com as afiliadas se deu por contrato de exclusividade  

A Rede Clube, que tornou-se uma afiliada no final de 1974, abriu mão da sua 

programação formada por uma espécie de “colcha” de retalhos, com a programação da 

REI (Rede de Emissoras Independentes) e passou a transmitir em horários estabelecidos 

a programação da Rede Globo, inserindo nos espaços pré-definidos conteúdo e 

publicidade local. 

A operacionalização da transmissão em rede passou a ter uma integração 

completa do território nacional a partir do início das transmissões via satélite, iniciada em 

                                                 
18 As emissoras filiais (próprias) estão sob o controle acionário da Rede Globo de Televisão, enquanto as afiliadas 

pertencem a empresas ou grupo regionais e estão sob o controle de empresários mas, em alguns casos, contam com 

acionistas da Rede Globo.  
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1983, que tem evoluído desde então, e a Rede Globo procura utilizar as possibilidades 

técnicas em cada período, ampliando a cobertura e se consolidando. Hoje a sede da 

emissora recebe os sinais via satélite de vários pontos do planeta via satélite Intelsat, e de 

suas emissoras próprias repassa conteúdos para as afiliadas por meio de outro satélite, o 

Embratel StarOne (Brasil Sat B4). As afiliadas incorporam ao sinal nacional a 

programação e inserções publicitárias que devem ser veiculadas apenas na sua área de 

cobertura, e redistribuem de formas diferentes ou utilizando técnicas complementares, 

como o satélite, rotas terrestres da rede nacional de micro-ondas e retransmissoras de 

televisão (RTV). Há ainda o caso de localidades que não recebem sinal de afiliadas ou 

retransmissoras, e então as prefeituras municipais se responsabilizam por instalar e 

manter retransmissoras públicas de emissoras de televisão privadas. 

 As tabelas abaixo apresentam a cobertura via satélite, por estado, no ano de 2008 

e 2016. 

Tabela 1 - Municípios brasileiros que recebem a programação da Rede Globo por meio de satélite em 

2008 

Estados Municípios População DTV 
Telespectadores 

potenciais 
IPC % 

Goiás 44 286.180 63.399 228.623 0,095 

Mato Grosso 30 200.461 43.734 153.576 0,087 

Total Centro Oeste 74 486.641 107.133 382.199 0,181 

Bahia 2 18.891 2.744 10.964 0,0004 

Ceará 21 304.199 60.554 238.341 0,059 

Maranhão 5 33.605 3.424 15.636 0,004 

Paraíba  94 507.406 114.797 457.232. 0,117 

Pernambuco 2 14.952 1.767 7.689 0,004 

PIAUÍ 145 909.549 132.337 513.813 0,161 

Rio Grande do Norte 5 31.995 6.916 27.476 0,007 

TOTAL NORDESTE 274 1.820.597 322.539 1.271.151 0,355 

Pará 6 140.184 23.416 94.027 0,051 

Tocantins 51 255.094 40.773 155.047 0,070 

Total Norte 57 395.278 64.189 249.074 0,121 

Minas Gerais 1 22.376 7.001 21.783 0,011 

São Paulo 4 36.641 8.323 30.530 0,009 

Total Sudeste 5 59.017 15.324 52.313 0,020 

Paraná 20 170.632 44.718 151.299 0,064 

Total Sul 20 170.632 44.718 151.299 0,064 

TOTAL BRASIL 430 2.932.165 553.903 2.106.036 0,742 

 

DTV – Domicílios com televisor / IPC – Índice potencial de consumo 

Fonte: Rede Globo de Televisão, disponível em 

http://comercial.redeglobo.com.br/atlas2004/mapas/php/con_satelite.php 

Acesso em: 01/04/2015 
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Tabela 2 - Municípios brasileiros que recebiam a programação da Rede Globo por meio de satélite (2016) 

Estados Municípios População DTV 
Telespectadores 

potenciais 
IPC % 

Goiás 44 311.179 95.144 294.178 0,114 

Mato Grosso 14 129.420 34.253 108.168 0,046 

Total Centro Oeste 58 440.599 129.397 402.346 0,159 

Paraíba 94 559.324 162.942 547.019 0,149 

Pernambuco 1 14.283 3.724 13.181 0,002 

PIAUÍ 88 464.530 114.172 400.011 0,098 

TOTAL NORDESTE 183 1.038.137 280.838 960.211 0,249 

Pará 5 217.344 49.687 195.913 0,060 

Tocantins 51 270.780 73.464 242.083 0,079 

Total Norte 56 488.124 123.151 437.996 0,139 

São paulo 4 33.981 9.361 29.856 0,011 

Total Sudeste 4 33.981 9.361 29.856 0,011 

Paraná 8 89.947 27.759 85.099 0,035 

Total Sul 8 89.947 27.759 85.099 0,035 

TOTAL BRASIL 309 2.090.788 570.506 1.915.508 0,593 

DTV – Domicílios com televisor / IPC – Índice potencial de consumo 

Fonte: http://comercial2.redeglobo.com.br/atlasdecobertura/paginas/satelite.aspx 

Acesso em: 01/04/2015 
 

De acordo com o Atlas de Cobertura da emissora, os municípios listados nas 

tabelas possuem um retransmissor em VHF/UHF em sua Prefeitura e tem permissão da 

Rede Globo para retransmitir o sinal Sat Rede, dispensando o telespectador do uso de 

uma antena parabólica. 

Em 2008, o Piauí era o estado que mais possuía municípios que recebiam a 

Programação da Rede Globo via satélite, com 145 municípios, ou 33% dos municípios 

do país. Em 2016 esse número reduziu-se para 88 municípios, mas continua como o 

segundo estado nesse quesito, sendo ainda 28% dos municípios brasileiros. 

 
Figura 1 - Afiliadas da Rede Globo de Televisão no estado do Piauí em 2016

 
Fonte: Rede Globo de Televisão. Atlas Negocios Globo. Disponível em: 

http://comercial2.redeglobo.com.br/atlasdecobertura/Paginas/Home.aspx Acesso em 02/02/2016. 
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A representação das áreas de atuação das afiliadas no mapa do Estado não se 

concretiza na realidade, pois o Piauí ainda tem muitos municípios sem cobertura de uma 

afiliada local da Rede Globo, e que são dependentes do sinal nacional via satélite19. 

Nota-se que enquanto o sinal da cabeça de rede tende a chegar a esses municípios 

de uma forma ou de outra, que as afiliadas da Rede Globo no Piauí perdem espaço para 

retransmissão de seus conteúdos e também mercados de atuação para publicidade 

regional. Para a Rede Clube há uma perda de um nicho de mercado que tende a ser 

explorado pelas emissoras concorrentes que chegam até esses locais. 

Isso justifica o grande interesse na expansão das áreas de cobertura, seja por meio 

da TV Alvorada20, da expansão via satélite ou retransmissoras, da denominação de Rede 

Regional ou nas produções Piauí a dentro, em coberturas ou programas especiais. Se por 

um lado a vinculação à Rede Globo restringe os limites da sua atuação geograficamente, 

ao estado do Piauí, por outro garante que tenha todo esse território para explorar. E ainda 

tem muito a desbravar. 

[...] a ação racional da TV Rádio Clube amplia-se não no alcance 

quantitativo do Estado, mas na visão qualitativa, que resulta em um 

alcance de 70% da população estadual, buscando as maiores cidades, 

os municípios mais populosos, de Norte a Sul do Piauí. Em outras 

palavras, se voltam para o volume de pessoas, de habitantes, não para o 

volume de cidades. Isso de imediato otimiza a repercussão. É uma 

estratégia até que se atinjam os cem por cento desejados. (REBELO, 

2009, p. 284) 

 

As dificuldades para a expansão na área de cobertura são justificadas pelas 

condições geográficas do Estado, mas são apresentadas com otimismo pela emissora por 

meio dos índices de cobertura. 

 

                                                 
19 Outro ponto é que as tabelas 5 e 6 consideram municípios brasileiros que recebem a programação da Rede Globo por 

meio de satélite e retransmissão da prefeituras, mas não de antenas parabólicas. Deste modo, é necessário observar que 

pode haver uma redução significativa desses telespectadores potenciais e do Índice potencial de consumo (IPC). 

 
20 A TV Alvorada do Sul foi inaugurada em 10 de janeiro de 1997, idealizada pelo senador João Lobo com parceria da 

família Alencar, substituindo o sinal da repetidora da TV Clube e sua criação como afiliada da Rede Globo, naquele 

ano, está circunscrita ao terceiro período de expansão da emissora, quando houve um aumento significativo de novas 

afiliadas, e além do Piauí, nos estados do Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Goiás, Espírito Santo e Paraná, ao todo 

dezesseis. Neste ano houve a aprovação da Lei 9.472/97, que tramitava desde 1995 e que permitiu a propriedade cruzada 

nas empresas de comunicação, ou seja, o controle por um mesmo dono de mais de um meio de comunicação. Essa 

prática reforçou o poder dos chamados “coronéis eletrônicos”. A Emissora é constituída sob o regime de empresa 

limitada, e tem como proprietários João Calisto Lobo e os irmãos Segisnando Ferreira de Alencar e Valter Alencar 

Filho. Em 19 de fevereiro de 2016 foi ao ar o sinal digital da TV Alvorada, que passou a cobrir 40 municípios no centro-

sul do Piauí . 
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Mudanças na TV Clube a partir da Rede  

A emissora piauiense surgiu no período de ascenção da Rede Globo, na década 

de 1970, e tornou-se, em novembro de 1974, a sua quinta afiliada. Trouxe, consigo, 

mudanças significativas na programação e, consequentemente, nas formas de ver e fazer 

televisão em Teresina. Uma das alterações mais significativas do ponto de vista da 

programação era a forma como a emissora carioca organizava suas produções e as 

apresentava ao público ao longo da semana (por meio de uma grade de programação 

vertical e horizontal), e estabelecendo um padrão de qualidade (Padrão Globo de 

Qualidade) a ser seguido. 

Pelas regras do contrato de filiação, a TV Clube passaria a veicular os jornais, 

novelas, comerciais, filmes, seriados, musicais e programas de variedades produzidos 

pela emissora carioca, que destinaria na sua grade espaços em horários definidos para a 

programação local. Isto significou mudanças significativas na emissora. 

Com a redução das produções locais e com o fim dos programas de auditório, a 

estrutura física da emissora sofreu mudanças e o estúdio, que era ocupado pela plateia 

deu lugar a salas administrativas. O telejornalismo da TV Clube foi o produto que mais 

teve alterações após a filiação, e foi também o único que sobreviveu. Pela imposição do 

Padrão Globo de Qualidade, praticamente toda a forma de produção teve de se adequar, 

incluindo a linguagem, a estética televisiva, produção, os conteúdos. Para alguns 

profissionais, todas aquelas mudanças significaram um salto qualitativo, pois trazia a 

expertise de televisão que faltava para a mídia teresinense. 

Outras mudanças foram a contratação de novos apresentadores, modificação das 

pautas, ampliação da equipe de produção, avanços técnicos, como investimento em novos 

equipamentos, e a aquisição do videotape para o cumprimento dos 30 segundos nos 

comerciais, exigência da Rede Globo. É necessário destacar que para tantas mudanças 

seriam necessários grandes investimentos. Os mesmos só foram possíveis pelo 

significativo aumento na comercialização dos espaços publicitários. 

Após o descrédito inicial dos comerciantes teresinenses sobre o poder da 

televisão, a TV Clube, observou um crescimento estrondoso nos comerciais após a 

filiação à TV Globo. Com a chegada de uma programação diferenciada, houve um 

aumento no número de aparelhos televisores, e consequentemente na audiência. Isso 

significou para a emissora piauiense a conquista da tão almejada estabilidade financeira. 
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Ao passo que a emissora alcançava um maior número de telespectadores, os anunciantes 

locais reconheciam a importância do meio. 

Um novo modo de consumo se estabelecia na sociedade teresinense, motivado 

pelo repertório imagético da televisão, que mobilizou desejos e criou necessidades para o 

mercado local. Para Ellis Cashmore (1998), a razão de ser da televisão é vender 

mercadorias. “Suas supostas funções podem incluir educar, informar e expandir a 

consciência cultural. Mas o que ela faz melhor é vender. Ela deve sua existência a um 

sistema político que incentiva esse papel”21. Isso mostra o movimento da comunicação 

industrial contemporânea, e o papel da televisão como elemento das indústrias culturais, 

que procura transformar a audiência em consumidores. Harvey (1996) também 

compartilha esse pensamento: 

 

[...] a televisão é ela mesma um produto do capitalismo avançado e, 

como tal, tem de ser vista no contexto da promoção de uma cultura do 

consumismo. Isso dirige nossa atenção para a produção de necessidades 

e desejos, para a mobilização do desejo e da fantasia, para a política da 

distração como parte do impulso para manter nos mercados de consumo 

uma demanda capaz de conservar a lucratividade da produção 

capitalista. (HARVEY, 1996, p. 63-64) 

 

Teresina, mesmo em menor proporção, não ficou alheia aos momentos de grande 

euforia econômica que passava o Brasil, no “milagre” dos anos da Ditadura. Aqui, houve 

uma diversificação da economia local, e o comercio varejista deu lugar a lojistas com tino 

comercial, visão mercadológica e que procuravam investir em publicidade televisiva 

como necessária para os negócios. Como apresenta Rebelo (2009), os maiores 

anunciantes à época eram: 

 

Vemosa (Revenda Volkswagen), Automaq (Revenda Ford e Chrysler), 

Pedro Machado (Revenda Chevrolet e lojas de eletrodomésticos), 

Armazéns Paraíba (Eletrodomésticos), Mapil (Produtos alimentícios), 

Renovadora Teresa Cristina (Pneus e Câmeras de ar), José Elias Tajra 

(Eletrodomésticos e equipamentos de escritórios), Casas 

Pernambucanas (Eletrodomésticos), Lotepi (Loteria) e BEP (Banco). 

(REBELO, 2009, p. 242) 

 

                                                 
21CASHMORE, Ellis. ... E a televisão se fez. São Paulo : Summus, 1998. p. 231. 
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Destaque-se que entre os anunciantes encontravam-se entes do poder público 

direto, como a Lotepi (Loteria do Estado do Piauí) e o BEP (Banco do Estado do Piauí), 

ambos extintos. 

No final dos anos 1970 houve o desenvolvimento dos investimentos publicitários 

em Teresina, os comerciais incorporaram novos hábitos aos telespectadores e criaram um 

mercado de consumo atrelado à linguagem televisiva. Houve também o surgimento de 

agências publicitárias pela necessidade de maior profissionalização, novas ofertas e na 

projeção dos desejos do público consumidor. A TV Clube deixou de ser uma promessa e 

passou a incorporar a economia piauiense e, de certo modo, a fomentá-la, visto que seu 

crescimento ocorreu paralelamente à evolução do comércio e da indústria piauiense, e 

ofertou, oportunamente, o produto televisão em meio ao contexto do “milagre 

econômico”. 

Ocorre, nesse momento, o processo de reestruturação capitalista da indústria 

cultural (no singular) às indústrias culturais (no plural), da emissora de Valter Alencar, e 

seu capital é reestruturado por influência da Rede Globo. Modifica totalmente a produção, 

distribuição e consumo de suas atividades culturais, que, paulatinamente, passam a 

assumir feição mercadológica. Além disso, é necessário observar que além da adesão 

contratual entre uma empresa piauiense e um grupo carioca, há um movimento de 

reconfiguração realizada internamente, na empresa e externamente, no mercado. Ou seja, 

há a reconfiguração da grade de programação e na gestão e alterações no mercado local 

de bens culturais. 

A TV Clube até 1974 apresentou programas locais, de baixa produção, sem uma 

organização e programação definidas, sem domínio da linguagem, estética e do fazer 

televisivo, mas como relativa autonomia. Desde então, passou a retransmitir a grade 

definida pela TV Globo, cabendo à emissora piauiense apenas preencher os espaços ou 

“janelas” dessa programação, como noticiários locais e anúncios seguindo o Padrão 

Globo de Qualidade. Reservou-se a apenas reproduzir a programação e a mercadoria 

cultural produzida pela Globo, participando minimamente no ‘produto final’ apresentado. 

O idealizador da TV Clube, Valter Alencar, não viu o crescimento da sua 

emissora e acompanhou apenas o início desse processo, pois faleceu em janeiro de 197522. 

                                                 
22 No dia 25 de janeiro de 1975, após dois meses de rigoroso tratamento médico, Valter Alencar morreu às 4:15 horas 

no Hospital Getúlio Vargas, por problemas de coração. 
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Em mensagem da administração publicada no Diário Oficial do Piauí23, em comemoração 

dos 40 anos da emissora em 2012, esse período pode ser dividido em quatro fases. 

A primeira iniciada ainda na década de 1960, com a idealização da emissora, o 

longo processo de instalação, que culminou com a sua inauguração em 03 de dezembro 

de 1972. A segunda fase após o falecimento de Valter Alencar, em 1975, quando a 

família, por meio de seus filhos, assumiu a empresa e a emissora afiliou-se à Globo. A 

terceira fase seria marcada pelas transições tecnológicas, como a chegada do sinal via 

satélite, nos anos 1980, a compra de transmissores e um novo sistema irradiante. A quarta 

e atual fase seria a iniciada em 16 de agosto de 2010, como a implantação da TV Digital. 

Atualmente, além dos negócios na TV Clube e Rádio AM os filhos de Valter 

Alencar participam e/ou dirigem outras empresas na área de comunicação, como uma 

produtora de vídeo, uma emissora FM (FM Clube), e outro canal de TV (TV Alvorada do 

Sul), na cidade de Floriano, no Sul do Piauí, também afiliada à Globo. 

Diante do cenário de ascensão das concorrentes, a Rede Clube tem empreendido 

ações de regionalização, visando o reposicionamento de mercado. Nesse processo, passou 

a denominar-se Rede Clube, englobando TV, Rádio Clube AM e FM e seu Portal de 

Notícias “Portal da Clube”, que passa a chamar-se G1 Piauí, seguindo o padrão de 

webjornalismo estabelecido pela Rede Globo por meio do Portal G1. A Rede Clube 

procura posicionar-se à frente das suas concorrentes investindo em novos produtos e 

subprodutos midiáticos, se associando aos produtos da Rede Globo, e integrando suas 

plataformas midiáticas. 

 

Referências bibliográficas 

 
BRASIL. Lei nº 4117, de 27 de agosto de 1962d. Institui o Código Brasileiro de 

Telecomunicações. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 05. out. 1962. 

Disponível em 

<http://wwwt.senado.gov.br/servlets/NJUR.Filtro?tipo=LEI&secao=NJUILEGBRAS&numLei

=004117&data=19620827&pathServer=www1/netacgi/nph-brs.exe&seq=000>. Acesso em: 6. 

jun. 2015. 

 

CASHMORE, Ellis. ... E a televisão se fez. São Paulo : Summus, 1998. p. 231. 

 

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 

6 ed. São Paulo: Loyola, 1996. 

 

MATTOS, Sérgio. Um Perfil da TV Brasileira: 40 anos de história (1950-1990). Salvador: 

ABAP/Jornal A Tarde, 1990. 

                                                 
23 DIÁRIO OFICIAL DO PIAUÍ. Governo do Estado do Piauí. 08/04/2013 ed. nº 64, p. 15. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 16 

 

MATTOS, Sérgio. História da televisão brasileira: uma visão econômica, social e política. 

2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 70. 

 

PIAUÍ. Diário Oficial do Piauí. 08/04/2013 ed. nº 64, p. 15. 

 

REBELO, Valter A. Valter Alencar e a História da Televisão no Piauí. Teresina: Gráfica 

Halley, 2009. 

 

REDE GLOBO DE TELEVISÃO. IPC – Índice potencial de consumo. Disponível em: 

http://comercial.redeglobo.com.br/atlas2004/mapas/php/con_satelite.php 

Acesso em: 01/04/2015 

 

SANTOS, Maria Lindalva Silva. A força de um ideal: história e memória da primeira TV 

piauiense. Data da Defesa: 28/05/2010. Dissertação (Mestrado em História do Brasil) – 

Universidade Federal do  Piauí, Teresina, 2010. Impresso. 

 

VERNIERE, Sâmia de Brito Cardoso. História da propaganda e da publicidade no Piauí. 

Teresina: Alínea Publicações Editora, 2005. 

 

 


