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EntrEvista: DaniEla Busoli

Em alguns dos 30 países onde atua, a Endemol, 

dona da franquia do Big Brother, tem mais de uma 

operação. Nos Estados Unidos, por exemplo, são três. 

Na Espanha, quatro. O Brasil ganhou sua segunda 

operação da Endemol em fevereiro de 2009, quando 

a empresa resolveu criar uma divisão própria, além da 

Endemol-Globo, joint venture criada com a TV Globo 

oito anos antes, para comercializar programas com as 

outras emissoras. 

Ainda que rendesse ótimos frutos para ambos os la-

dos, como é o caso das 11 edições do Big Brother Brasil, 
a parceria não permitia que a empresa comercializasse 

todos os formatos disponíveis, afirma a diretora geral 

da Endemol Brasil, Daniela Busoli. Além do Big Brother 
Brasil, a joint venture é responsável por programas na 

Globo como Hipertensão e Fama e quadros, como Circo 

do Faustão e Dança dos Famosos.

Nestes quase dois anos de atuação, a operação já 

vendeu licenças, coproduziu e espalhou reality e game 

shows por SBT (como é o caso do Um Contra Cem e 

Topa ou Não Topa, ambos apresentados por Roberto 

Justus), Bandeirantes (Busão do Brasil e Zero Bala), 

RedeTV! (O Último Passageiro) e Record (Extreme 
Makeover Social).

Além da tradicional criação e veiculação de um 

reality show atrás de publicidade, Busão do Brasil, 
Zero Bala e Extreme Makeover Social exemplificam 

um novo modelo de produção que alinha o canal de 

TV à produtora e ao anunciante (Guaraná Antártica, 

Volkswagen e Kimberly Clark, respectivamente), em 

uma tendência que, na visão da executiva, deverá se 

aprofundar nos próximos anos. “A marca tem que se 

adequar à demanda da audiência. Quem sabe o que o 

público quer é a área artística da emissora. Temos que 

casar essas expectativas, tanto do canal como da marca. 

Não é uma coisa muito fácil”, afirma ela. 

Nessa entrevista ao Meio & Mensagem, Daniela 

também destaca a posição do Brasil dentro da operação 

global da Endemol e explica as adaptações que muitos 

formatos precisam passar para que sejam veiculados 

na TV brasileira.

Meio & Mensagem Especial — Por que montar uma 

operação independente no Brasil após a joint venture 

com a Rede Globo?

Daniela Busoli — Quando entrei na Endemol, a gente 

era só um pontinho no mapa. Hoje, existe um grande 

interesse sobre o Brasil e não só pela boa economia 

brasileira, mas também pela crise mundial. A Europa 

está muito sofrida há mais de dois anos e começou 

a se reerguer agora. É um mercado que estagnou 

e muitos caíram. As empresas precisam focar em 

países emergentes e, dentro do Bric, somos um 

dos mais consistentes em crescimento sustentá-

vel. A China vende mais que a gente, mas existem 

problemas internos de crescimento, como o fato de 

o país ser muito fechado e a iniciativa privada ter 

um poder muito pequeno. Tendo isso em mente, a 

Endemol resolveu abrir uma nova empresa já que 

ter uma joint venture com um grande canal impede 

os negócios com as outras. É uma questão óbvia de 

concorrência. Você consegue imaginar a Endemol-

Globo negociando com a Record ou mesmo com 

Band e SBT? Por melhor que sejam as relações, elas 

são concorrentes. Temos mais de dois mil formatos 

e são criados novos a cada dia. Não absorvia tudo 

que a gente tinha (para oferecer).

M&M Especial — Antes, como eram os contratos com 

outras emissoras? Foi uma resposta ao aumento na 

demanda? 

Daniela — Fizemos alguns poucos projetos (com outras 
emissoras) como Endemol-Globo. Não houve aumento 

(na procura) porque não existia uma demanda muito 

grande. Dificilmente um concorrente vai buscar no outro 

o que tem de bom para aproveitar. O bom normalmente 

você pega para você. É muito mais estratégico poder 

trabalhar o mercado de maneira independente. Não é 

desmerecer nem um nem outro. É questão de lógica 

de negócios.

M&M Especial — Qual é o papel do Brasil dentro da 

estrutura mundial da Endemol?

Daniela — Não somos o foco. Os grandes números 

e as grandes receitas não estão concentrados aqui, 

na América Latina. Mas nós somos emergentes. Te-

mos um grande potencial. A posição que ocupamos 

atual mente na Endemol mundial não é alta, mas é 

um foco de interesse real da empresa com uma visão 

de médio prazo.

M&M Especial — De onde vem esse interesse brasileiro 

por reality shows?

Daniela — É um fenômeno mundial, não é só no 

Brasil. É lógico que varia de país para país na questão 

cultural. Países como o Brasil têm a novela como algo 

muito importante. Uma grade de programação é uma 

coisa muito ampla. Se você pensar no número de 

horas que tem de programa e o número de dias na 

semana, tem que ter um pool de projetos. Os reality 

shows fazem parte desse contexto. O Big Brother foi 

um divisor de águas na questão de realities. Ele abriu 

o mercado de reality. O reality faz sucesso porque 

atiça a curiosidade natural do ser humano de saber 

da vida alheia. O Big Brother é absolutamente es-

tratosférico no mundo todo. Tem país em que ele vai 

tão bem quanto, como a Espanha. A última edição 

da Inglaterra também foi absurdamente bem. Mas, 

no Brasil, em números de votação, ainda é o primei-

ro do mundo. Basicamente, um reality é a questão 

da formação dos casais e da intriga. E isso atrai a 

gente. Todo mundo gosta de ver uma briguinha. É a 

curiosidade intrínseca ao ser humano.

M&M Especial — Por que programas inteiros costu-

mam ser importados e acabam virando quadros dentro 

de outros programas no Brasil?

Daniela — No Brasil, temos esses programas de 

muitas horas. Isso é cultural. Todas as emissoras têm 

programas no domingo com até quatro horas. Isso 

faz parte da grade brasileira. A maioria dos países 

não tem programas tão longos assim. Como cabo 

é muito difundido lá fora, você tem muitos canais e 

os programas têm um tamanho exato, de meia hora 

ou uma hora. O programa que vira bloco está se 

adaptando a uma realidade do Brasil. Não tem como 

“fatiar” um programa desses em menores. É uma 

grade tradicionalmente brasileira. Agora, há progra-

mas que são muito grandes e não teriam condição de 

virar quadros, já que perderiam o sentido. No Brasil, 

fazemos poucos, mas estamos expandindo nossos 

programas para blocos.

M&M Especial — O que leva uma empresa a preterir a 

publicidade tradicional para atrelar sua marca própria 

a um reality show?

Daniela — Tem um fenômeno agora mundial que é a 

questão da multiplataforma. Todo mundo vem falan-

do como o conteúdo vai mudar. Ainda é um grande 

bicho de sete cabeças que ninguém sabe como vai 

saber. As marcas vêm buscando uma coisa diferente 

dos 30 segundos. Sinceramente, não acho que vai 

morrer a TV aberta. Sempre haverá um complemen-

to. A questão do conteúdo está em pauta já que as 

marca querem saber como fugir do tradicional. Como 

vou trabalhar minha marca fora dos 30 segundos, 

já que o jovem não fica mais olhando para TV? Não 

consigo mais reter o jovem. Você se comunica por 

um conteúdo que atraia essa pessoa. Isso abriu 

uma grande vertente das marcas interagirem com 

os programas. É tudo muito novo ainda. Estamos 

tateando esse mercado, experimentando erros e 

acertos. Não vai eliminar os 30 segundos, mas será 

um diferencial na estratégia das marcas a interação 

orgânica dos participantes com um conteúdo. É algo 

mais subliminar que a propaganda rasgada.

Uma fantástica fábrica de formatos 
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Nesse conceito, temos um programa no ar da RedeTV! 

sobre culinária que envolve uma parceria com o Carre-

four chamado Receita Pop. O Carrefour entrou como 

patrocinador de maneira orgânica. Como? O desafio 

é que dois chefs disputando façam dois pratos com 

apenas R$ 20 em produto. Filmamos os consumidores 

dentro do Carrefour fazendo compra e levando produtos. 

Faz parte do conteúdo, não fazemos a publicidade. É 

lógico que damos um peso maior a quem patrocina o 

programa. Não vamos limitar, já que o que importa é 

o conteúdo. Mas, se ele tira um produto de uma das 

marcas do produto, ele aparece. Senão, usamos um 

produto genérico. Não queremos limitar criativamente 

o produto e prejudicar o formato.

M&M Especial — Usando 

como gancho um reality 

culinário, acha que existe 

alguma temática de suces-

so lá fora que ainda não foi 

explorada no Brasil?

Daniela — Por uma questão 

cultural, os reality shows de 

cozinha falam do mundo 

dos chefs. O Brasil é um 

país mais popular. A classe 

C vai ao restaurante de um 

chef renomado? Não vai. É 

caro ir ao restaurante para 

a classe C. Só gostamos 

desses programas da TV 

a cabo, como Hell’s Ki-
tchen, porque vamos aos 

restaurantes e apreciamos 

os chefs. Mas não é a rea-

lidade do Brasil. O Receita 
Pop é mais popular, com 

um chef fazendo entrada, 

prato principal e sobreme-

sa com R$ 20. 

No geral, os reality shows 

são muito pulverizados lá 

fora. Como a penetração 

da TV a cabo não é muito 

grande, ele acaba atingindo 

classes A e B. O que se arre-

cada com as assinaturas de 

clientes lá fora justifica vá-

rias produções. Temos uma 

limitação para produção in-

dependente financeira para 

o cabo. E a TV aberta tem 

uma grade limitada. Acho 

que os grandes formatos 

mundiais ou já foram feitos 

ou estão sendo feitos, já que 

as emissoras estão atentas 

para isso. Estamos longe 

na variedade, mas por uma 

questão de distribuição e 

de dinheiro. O cabo ao qual 

temos acesso tem uma 

programação toda de fora, 

são poucas as produções 

brasileiras no cabo de tudo, 

não só de realities.

M&M Especial — Que tipo de realities as marcas pro-

curam para fazer?

Daniela — As empresas procuram alguma coisa 

diferente. Como fazer algo diferente dos 30 se-

gundos? Já fizemos um com a Volkswagem, que 

é o Zero Bala. Fizemos o projeto da Band que 

foi o Busão do Brasil, com o Guaraná Antártica. 

O Extreme Makeover da Christina Arcangelli, na 

Record, que reforma creches e está no ar agora 

foi patrocinado pela Kimberly Clark como branded 

content. A Kimberly tem um conceito chamado Blue 

Ocean em que você tem que sair do mercado no 

qual atua e olhar para um mercado que não existe. 

Como comunicar isso? Exploramos a questão do 

social, de fazer creches para crianças pobres. Em 

vez de fazer um Extreme Makeover de reformar 

casa de uma família, você reforma uma creche. 

Na verdade, fizemos o projeto junto ao Instituto 

Ressoar, da Record. Coincidentemente, em uma 

reunião que tivemos com a Kimberly, eles falaram 

da vontade de fazer uma coisa diferente. As coisas 

foram andando paralelamente. É difícil falar quem 

é o dono da ideia. Trabalhamos em paralelo. E foi 

a mesma coisa com Busão do Brasil e Zero Bala. 

Nosso foco sempre é a emissora, já que é a grade 

que nos importa. A marca tem que se adequar à 

demanda da audiência. Quem sabe o que o público 

quer é a área artística da emissora. Temos que casar 

essas expectativas, tanto do canal como da marca. 

Não é uma coisa muito fácil.
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