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PARA MUITO ALÉM DE KAROL CONKÁ: BBB e o projeto político da Globo  

 

Hoje é quinta-feira, não tem prova do líder e meu time não está disputando a final do brasileirão. 

Lamentos à parte, não posso reclamar de monotonia. A semana foi histórica, Karol Conká - rapper 

curitibana - foi eliminada com 99,17% dos votos. O recorde não está apenas na votação; estendeu-se 

também à audiência, a maior da década, superando inclusive os jogos do Brasil na Copa do Mundo.  

Como reflexo, ampliam-se ainda mais os lucros da emissora com o programa que, diga-se de 

passagem, já eram estratosféricos antes mesmo da atual edição começar. Ainda em dezembro do ano 

passado, a Globo já havia fechado 530 milhões de reais para patrocínios diretos e ações de merchandising no 

reality. Valores esses a serem ampliados com a entrada de novas cotas e receitas indiretas, uma vez que o 

sucesso do programa, suas notícias e até seus eliminados alimentam vários outros horários e cadeiras de 

programações da emissora. Mas, afinal, seria a variável econômica a única intenção da Globo com o BBB?  

Para iniciar as divagações conspiratórias, volto-me para março de 1993. Do outro lado do Atlântico 

era lançado pelo “Channel 4” - uma das maiores emissoras do Reino Unido - o documentário “Beyond 

Citizen Kane” (“Muito Além do Cidadão Kane”), apresentando as relações entre a mídia e o poder 

surrealista exercido pela família Marinho sobre o Brasil. Quase trinta anos se passaram, entretanto, pouca 

coisa mudou. Com cerca de 20 canais diferentes na TV brasileira, os Marinhos continuam dominando 

amplamente a comunicação nacional. Só o seu principal, a tradicional “Globo”, é assistida por mais de 200 



milhões de pessoas diariamente (Brasil e exterior), o que a coloca como segunda maior emissora do mundo e 

um dos principais conglomerados de mídia do planeta. 

Vale lembrar que, para além do poder de mídia, a globo reúne ainda - pelo menos até pouco tempo 

atrás (desconheço a atualização destes dados) - o título de família mais rica do país, com os seus três 

herdeiros somando cerca de US$ 30 bilhões (160 bilhões de reais). Ora, não seria o sonho de todo império, 

poder midiático e econômico em conjunto? Certamente!  

Não para por aí! A Globo sempre foi e continua ativa no terceiro tripé do poder: a política. 

Cotidianamente presente nos bastidores da política nacional - e de tendência voltada à direita - foi no 

Regime Militar que a Globo surgiu (1965) e por meio dele que ela se tornou a maior emissora do país, ainda 

que fosse necessário apoiar publicamente o regime e a censura dos movimentos pró-democracia nos 

noticiários e dia a dia do canal. 

Com a redemocratização, após mais de duas décadas de regime e já como maior veículo de mídia do 

país, a aposta foi em Fernando Collor. Em meio às amplas fragilidades de um Brasil em reconstrução e 

quando a internet ainda “não existia”, a Globo editou o último debate entre os candidatos à presidência na 

eleição de 1989, favorecendo a Collor - fato mais tarde reconhecido por José Bonifácio, ex-vice-presidente 

do Grupo Globo. Com o grave erro e o fracasso de Collor, coube ao governo de FHC (PSDB) a condução do 

país. De diálogo aberto com o partido, a emissora só voltaria a enfrentar grandes problemas mais tarde, com 

a chegada do PT ao poder. Com Lula, a Globo enfrenta sua primeira grande oposição no planalto. Alheia a 

um governo de caráter popular, nunca escondeu sua insatisfação, fato reforçado durante as eleições 

nacionais de 2006, 2010 e 2014. Embora não simpatizasse com a política do PT, não dá para desprezar as 

“robustas” verbas publicitárias - distribuídas a todas as emissoras - do Governo Federal. 

O “rompimento completo” vem apenas a partir de 2013, quando um complexo movimento 

suprapartidário toma conta das ruas para protestar contra o aumento das passagens de ônibus e, logo mais, 

dá vida a manifestações pró-impeachment de Dilma Rousseff. Vendo a oportunidade, Globo se lança em 

uma nova empreitada rumo à tão sonhada reconquista do planalto. Desta vez o eleito foi Sergio Morro, um 

desconhecido Juiz Federal, que agora seria responsável por coordenar um conjunto de investigações de 

nome “Operação Lava Jato”. Um ano depois, em 2015, Moro foi eleito pelo Grupo Globo como 

“Personalidade do Ano”. Durante sua atuação, tinha amplo contato com a emissora e linha de comunicação 

aberta, inclusive, utilizada para enviar diretamente partes processuais, grampos e demais materiais a serem 

divulgados nas programações diárias da rede.  

As pressões surgiram amplo efeito e Dilma vai de presidente reeleita, com 54 milhões de votos em 

2014, ao início do processo de impeachment apenas um ano depois. Com a cassação definitiva em 2016 e a 

posterior eleição de 2018, o caminho estava finalmente livre para a Rede Globo emplacar seu candidato. 

Geraldo Alckmin, líder nato do empresariado - e que por mais de 12 anos ocupou o cargo de governador do 

mais populoso e rico estado do país - despontava nos bastidores como candidato ideal daquele mesmo 

PSDB, tantas vezes próximo à emissora. Moro, Hulk e Aécio - amigos entre si e aliados de primeira linha da 

emissora - sustentavam a posição.   



Todavia, a tragédia aconteceu e a aposta da rede de televisão mais poderosa do país saiu pela culatra. 

Enquanto Globo e Moro lutavam na desconstrução da popularidade do PT e gozavam de “luxuosas reflexões 

no ar condicionado” para o futuro do país, Bolsonaro - um inexpressivo deputado que há mais de trinta anos 

vegetava sem relevância no Congresso Nacional - utiliza-se das novas mídias sociais para capitalizar o 

discurso antipetismo, ancorando-se em conceitos até então considerados como ultrapassados pela emissora e 

no contexto político nacional (como o extremismo e as pautas teocráticas e conservadoras).  

Embora Bolsonaro seja “filho” da Globo, esta não tem papel de destaque em seu governo. Muito 

pelo contrário, o pródigo se rebela ainda durante a eleição e faz do ilustríssimo Jornal Nacional - na presença 

de Bonner - um grande palco para sua campanha populista-conversadora, mostrando livros atribuídos 

ideologicamente ao governo petista e recitando as frases do fundador, Roberto Marinho, em apoio à ditadura 

militar.   

A Globo não acreditou em Bolsonaro enquanto ainda podia e este se tornou um fiel escudeiro do 

Bispo Edir Macedo, dono da concorrente Record. Se agora não havia mais oportunidade para a situação, 

restou à emissora contra-atacar e fazer forte oposição ao atual governo. Não por acaso, se até pouco tempo 

pautas de direita dominavam a grade televisiva, agora muitos programas, jornalistas, comentaristas e atores 

que demonstram um viés “representacional” das diferentes camadas sociais ganham importância.  

Em meio a esse cenário encontra-se o BBB. Como as demais programações da emissora, nada ali é 

gratuito ou casual. Intempéries, logicamente, podem acontecer! No entanto, a Globo trata com carinho o 

programa de maior alcance da comunicação brasileira. Não é estranho se pensar que a maior, mais rica e 

mais poderosa empresa do país escolhe com extremo cuidado representantes que vão transmitir e ditar as 

ideias que ela quer mostrar ao Brasil. Dentre milhões de interessados, fica fácil para os diversos 

marqueteiros, psicólogos e analistas do programa entrevistarem cuidadosamente cada possível ingressante, 

traçando os perfis psicológicos e entendendo toda a gama de representações simbólicas que poderão agregar 

aos interesses da emissora.  

Na edição anterior - momento em que Bolsonaro gozava de forte apoio político e aprovação nacional 

e travava grande batalha contra a emissora - coube a Thelma, Babu e companhia apresentar ideários de 

resistência ao país, enquanto o núcleo “bolsonarista” foi sendo eliminado um a um (quem não se lembra da 

foto do Prior, Lucas Gallina e outros participantes na escada?). 

No BBB 21 a conjuntura política nacional já estava diferente e os interesses transmitidos pela 

emissora com o programa também mudaram. O fato é que a Globo não conseguiu derrubar Bolsonaro a 

tempo e, como passa do segundo ano de mandado, além de o presidente se encontrar blindado pelo 

“centrão”, um processo de impeachment se tornou praticamente inviável. Bolsonaro, por outro lado, com 

30% de aprovação e com a máquina pública nas mãos, já está com “um pé” no segundo turno das próximas 

eleições e sabe que sua maior chance de vitória é contra o PT (partido que ainda mantém grande rejeição). 

Não por acaso, Bolsonaro esqueceu Lula e centrou todo o poder do planalto para perseguir e destruir os 

possíveis adversários de direita - Doria, Moro, Mandetta, Rodrigo Maia, Luciano Hulk, dentre outros - 



deixando os tradicionais discursos ideológicos de comunismo, moralismo, corrupção, kit gay etc. guardados 

para o segundo turno do período eleitoral.  

É nessa conjuntura que a Globo trabalha para tentar reverter os atuais rumos da política nacional com 

olho na eleição presidencial do ano que vem. Logo, repetir as estratégias da edição de 2020 seria dar força 

ao PT e desencadear novamente o “pesadelo” enfrentado pela emissora no segundo turno das eleições de 

2018. Assim, os bodes expiatórios da vez - como manda a cerimônia hebraica - que foram oferecidos ao 

público em prol de seus objetivos são Karol Conká, Lumena, Nego Di, Projota e companhia (simbolizando o 

antagonismo da versão anterior e a necessidade de descredibilizar a militância, empoderamento e as 

bandeiras de esquerda, mistificados no desmonte de personagens até então celebrados por muitos).  

Não se trata de defender ou acusar os citados, mas simplesmente de apresentar que eles foram 

escolhidos criteriosamente justamente por seus (des)comportamentos a fim de atingir o ideal desejado. A 

Globo não os instruiu, mas os escolheu depois de ampla análise, pois queria participantes e comportamentos 

do tipo, nexos ampliados pelo poder de edição e organização das rotinas diárias do programa, assuntos para 

a psicologia. Todavia, se o foco deste ano é descredibilizar o “comportamento” e a “visão” de mundo da 

esquerda, taxando-a de radical, não poderia deixar de lado a crítica ao bolsonarismo, enraizado na figura de 

Rodolffo – eleitor declarado do presidente – e outros “brothers”. 

A síntese é que, para Rede Globo, dois dos seus maiores inimigos estão mais vivos que nunca. O PT 

esteve entre os dois primeiros candidatos em todas as oito eleições pós-redemocratização e, ancorado na 

figura de Lula, dificilmente não irá para o segundo turno na próxima. Bolsonaro - desafeto do momento - 

também já tem presença quase garantida, uma vez que fez do populismo e do discurso “antissistema” sua 

maior força. Aliás, todos os presidentes eleitos desde a redemocratização que terminaram seus mandatos 

conseguiram se reeleger. 

Na ciranda da cadeira mais desejada do país - a do presidente, não a do BBB - a Globo se apega 

agora a nomes contra-hegemônicos da direita bolsonarista que ela mesmo criou. Estes vão desde Doria até 

Luciano Hulk, visto como o apresentador mais interconectado da emissora, dialogando tanto com o sistema 

financeiro (Itaú, XP Investimentos etc.) quanto com as massas via “Caldeirão”.  

O fato é que não existe constância na política. Com a Globo não é diferente. As peças, alianças e 

planos se redefinem a todo instante o que pode, inclusive, deixar este texto ultrapassado em breve. O que 

não muda é a força de planejamento e os interesses por mercado, capital e influência daquela que é a maior e 

mais poderosa empresa do país. 

Conseguirá a Globo finalmente voltar à presidência do Brasil?  

 


