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A produtora de formatos te-
levisivos Endemol — detentora 
de formatos de sucesso já exibi-
dos na TV brasileira, como Big 
Brother Brasil, Fama, Dança dos 
Famosos, Topa ou Não Topa e É 
o Amor — anuncia o lançamento 
de uma divisão nacional voltada 
para o fornecimento de novos 
produtos a todas as emissoras 
de TV brasileiras.

Com o nome de Endemol 

Endemol abre nova divisão local
Empresa comercializará formatos com todas as emissoras de TV

Brasil, a nova empresa irá co-
mercializar todo o conteúdo 
pertencente ao catálogo de atra-
ções da Endemol International, 
que soma perto de 2 mil títu-
los. O principal objetivo dessa 
operação é que a distribuidora 
de formatos comercialize suas 
atrações com outras emissoras 
e não apenas com a Rede Globo 
— com a qual mantém a joint 
venture Endemol Globo, para a 

produção local do reality show 
Big Brother e dos demais forma-
tos que vêm sendo apresentados 
pela emissora e que continuarão 
exclusivos. A decisão sobre a 
mudança da forma de operação 
da Endemol no Brasil foi comu-
nicada à sócia brasileira durante 
o Mipcom, feira que aconteceu 
em outubro passado em Cannes, 
na França.

Para comandar as operações 

da divisão nacional, que é uma 
subsidiária da multinacional com 
sede na Holanda, a corporação 
escolheu Daniela Busoli para 
assumir a diretoria geral. A pro-
fissional já foi diretora de novos 
negócios da agência Matisse, 
diretora de publicidade do portal 
iG, gerente comercial e de novos 
negócios do SBT e produtora na-
cional dos formatos interativos 
da própria Endemol.

Já a direção de produção da 
Endemol Brasil será comanda-
da por Paula Cavalcanti, que 
já trabalhou na TVA, no SBT e 
distribui formatos para diversas 
emissoras por meio de sua pro-
dutora independente, a Rex.

Na mesma semana em que 
a Endemol oficializou sua nova 
empresa no Brasil, a ex-diretora 
geral da Endemol Globo, Carla 
Affonso, foi anunciada como a 
diretora executiva de conteúdo 
da Mixer. Sua missão será gerar 
negócios para a produtora entre 
as TVs abertas, buscar novas 
parcerias com os canais por 
assinatura e ampliar a penetra-
ção da produtora no mercado 
internacional. 

Os indicadores publicitários 
do Super Bowl nos Estados Uni-
dos ficaram, mais uma vez, em 
patamares astronômicos. As cotas 
de 30 segundos foram negociadas 
pela NBC a US$ 3 milhões. Todas 
foram preenchidas, gerando uma 
receita total aproximada de US$ 
206 milhões. O número de pessoas 
atentas a seus televisores durante o 
evento, segundo a Nielsen, chegou 
a 98,7 milhões, o maior da história 
do evento e a segunda maior da TV 
norte-americana — que tem em 
primeiro lugar absoluto o episódio 
final do seriado M.A.S.H., transmi-
tido em 1983 para 106 milhões de 
espectadores. 

A mídia brasileira começa a 
consumir alguma parte deste bolo, 
que neste ano teve como recheio um 
emocionante jogo entre o Pittsburgh 
Steelers (vencedor da disputa) e 
o Arizona Cardinals, além de um 
show de Bruce Springsteen no 
intervalo. A ESPN, que deteve os 
direitos da edição deste ano, a 43a, 
transmitiu o evento ao vivo, com sua 
equipe instalada em Tampa Bay, na 
Flórida. Tal estrutura foi permitida 
graças à comercialização de duas 
cotas de patrocínio exclusivas para 
a Volkswagen e American Airlines, 
além das avulsas, que ficaram com 
Ipiranga, Giraffa’s, LG, Eletrobrás e 
Skol e Bavária.

Durante a transmissão do jogo, 
o blog da emissora voltado para 
o Super Bowl teve mais de 12 mil 
comentários, o que gerou conges-
tionamento no portal da ESPN. 
“Já podemos comparar o grau de 
interesse ao dos X Games”, garante 
Marcelo Pacheco, diretor comercial 
da ESPN no Brasil, referindo-se ao 
evento dos esportes radicais.

Para a edição 2010, a trans-
missão será feita tanto pela ESPN 
quanto pelo BandSports. No ano 
passado, o canal do Grupo Bandei-
rantes havia transmitido o evento 
com exclusividade, mas sem a 
comercialização de nenhuma cota 
exclusiva. “A mídia brasileira ainda 
não atentou a enorme audiên cia e 
repercussão que o Super Bowl gera 
por aqui”, analisa o diretor comercial 
do canal, Alexandre Bortolai. Ele 
não revela a audiência da atração, 
mas diz que isso pode ser medido 
por “quantidade de e-mails que 
recebemos durante a transmissão e 
os pedidos de reprise”.

Para Pacheco, a comercialização 
de cotas na edição 2009 é uma se-
mente que poderá ser colhida pela 
emissora nos próximos anos. 

Felipe Turlão

Super Bowl começa 
a marcar no Brasil
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