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EntrEvista: Carlos GonzalEz

Na América Latina, o Brasil ainda não é o líder 

quando se fala em faturamento publicitário dos 

programas da Fremantle Media, responsável pelas 

franquias de reality e game shows como Ídolos e O 

Aprendiz, da Record, Faustolândia e De Cara no Muro, 

da Globo, e Mega Senha, da RedeTV!. A explicação 

é simples: a produtora opera no México há mais de 

dez anos, enquanto a operação brasileira, com escri-

tório local, foi montada há dois anos e meio, explica 

o diretor geral da Fremantle para América Latina, 

Carlos Gonzalez. 

O cenário, porém, é temporário. “Para 2012, o 

Brasil será o líder de receita da Fremantle Media na 

América Latina, já que tem o maior mercado publi-

citário”, explica, citando a crescente importância dos 

reality shows na “guerra por audiência” dos canais 

de TV no Brasil. Para Carlos, o reality show é uma 

aposta garantida para canais que não contam com 

a hegemonia das novelas que apenas a TV Globo 

usufrui no mercado nacional.

O Brasil leva vantagem também sobre outros 

emergentes, nos quais a produtora vem investindo nos 

últimos anos, como é o caso da China. O alto controle 

do governo e as variações do cantonês faladas no país 

são um empecilho ao crescimento, ao contrário da uni-

dade (tanto de língua como de mercado) encontrada no 

Brasil. Nessa entrevista ao Meio & Mensagem, Car-

los também defende como as produtoras aproximam 

reality shows de novelas para aumentar o interesse da 

audiência e defende que a evolução do gênero está na 

mistura entre realidade de ficção, em um formato que 

chamou de “docudrama”.

Meio & Mensagem Especial — Qual o papel que o Brasil 

tem na operação global da Fremantle Media?

Carlos Gonzalez — Assim como em muitas outras 

empresas, o Brasil foi apontado por nossa compa-

nhia como um país estratégico em que devemos 

ter uma presença cada vez maior para crescer. 

Tanto que sou o diretor para América Latina e 

me mudei, junto com a central regional, de Miami 

para São Paulo há dois anos e meio. Já vínhamos 

fazendo projetos, mas por meio de parceiros. Es-

tamos apenas no começo. O Brasil é um mercado 

com diversas previsões de que se transformará no 

quinto mercado publicitário do mundo já em 2014. 

Isso, naturalmente, abre uma enorme oportunidade 

para uma companhia como a nossa, que se dedica 

à produção para televisão e que vive do mercado 

publicitário. Culturalmente, para uma empresa de 

origem europeia, é muito mais fácil fazer negócios 

no Brasil que na China, por exemplo.

M&M Especial — A recessão nos países desenvolvidos 

também aumenta o interesse nos emergentes como 

fontes potenciais de receita ?

Gonzalez — Sem dúvida. Em todos os aspectos da 

economia. Por isso o Real está tão valioso. Esta-

mos vendo em todos os setores investimentos que 

saem de países desenvolvidos e vêm ao Brasil. A 

estratégia da Fremantle foi desenhada antes da 

crise econômica. Durante a crise, já estávamos 

com operações implementadas e projetos em de-

senvolvimento.

M&M Especial — Quais as regiões que vêm experimen-

tando o maior crescimento de receita?

Gonzalez — Sem dúvida, a América Latina e China. 

É uma pergunta difícil já que existem mercados 

onde estamos entrando. Você faz um programa na 

China e cresce 100%. Nos últimos dois anos, temos 

entrado tanto na China como no Brasil com presença. 

No Brasil, o caminho de crescimento é muito mais 

claro devido à característica do mercado. Na China, 

o mercado ainda está muito “canalizado”. Há uma 

enorme quantidade de canais e linguagens. Não exis-

te essa unidade que temos no Brasil. É um mercado 

mais simples de se trabalhar. Para nós, o Brasil não 

é o país líder (em faturamento), mas a tendência é 

que se converta em alguns anos, já que temos uma 

presença no México há dez anos e também atuamos 

nas comunidades que falam espanhol nos Estados 

Unidos. Para 2012, o Brasil será o líder de receita da 

Fremantle Media na América Latina, já que tem o 

maior mercado publicitário.

M&M Especial — O México tem uma cultura de TV 

também muito grande, não?

Gonzalez — Sim, mas há uma particularidade impor-

tante. No México, existem dois grupos hegemônicos 

na televisão. O share da audiência e da publicidade 

na TV mexicana estão claramente distribuídos. Há 

uma espécie de paz entre os dois canais, onde cada 

um deles tem sua participação e estão ganhando 

dinheiro. No Brasil, vemos uma cultura tremen-

damente agressiva onde vemos todos os canais 

tentando ganhar. Vejo que a Record quer ganhar da 

Globo, Band que alcançar o SBT, SBT que alcançar 

a Record... É um mercado muito mais agressivo e 

dinâmico. Nos últimos anos, vimos como a liderança 

entre os canais mudou no Brasil. Nos últimos três 

anos, temos visto a Record passando o SBT e, cada 

vez mais, ameaçando a Globo. Em várias noites, já 

vem ganhando da Globo em uma hora. É uma hora, 

mas o canal vem se consolidando. Vemos também 

que a Bandeirantes passou o SBT durante todo o 

mês. Temos a RedeTV! que, com o Pânico na TV, 

realmente gera pânico nos concorrentes durante os 

domingos. Há uma situação muito interessante de 

mudança de posições entre os competidores, o que 

gera um ambiente muito dinâmico.

M&M Especial — Nessa guerra, onde entram os reality 

shows? É uma aposta segura em busca da audiência?

Gonzalez — Creio que sim. Os reality shows, de alguma 

maneira, são para canais que não têm a hegemonia das 

novelas que a Globo tem. São, sem dúvida, a ponta 

de lança da programação, tanto do ponto de vista de 

audiência como de venda publicitária. São produtos que 

permitem ter uma grande quantidade de associações 

com diversos produtos. É uma aposta muito boa do 

ponto de vista econômico ou de audiência. Obviamente, 

existem êxitos e fracassos, como em qualquer gênero. 

É mais barato produzir um reality show que uma no-

vela. Neste momento, diria que o mais barato para se 

produzir é um game show, já que há um investimento 

inicial muito forte para que o programa viva muito 

tempo com a mesma infraestrutura. É uma fórmula 

que permanece no tempo. Os realitys, naturalmente, 

não têm gastos tão grandes em infraestrutura e elenco 

(na comparação com novelas).

M&M Especial — A adaptação de um programa inteiro 

para quadros só acontece no Brasil ou vocês observam 

isto em outros mercados?

Gonzalez — É uma particularidade do mercado bra-

sileiro. Creio que acontece um pouco pela história do 

Brasil de fazer grandes programas, como o Sílvio San-

tos, que faz um programa muito grande e de bastante 

sucesso. Não sei quem foi primeiro, acho que foi com 

o Sílvio. Esse modelo é baseado na personalidade do 

apresentador e precisa de conteúdo. É muito forte 

aqui programas ao redor do carisma e da persona-

lidade de um apresentador. Temos como exemplo 

Sílvio Santos, Luciano Huck, Raul Gil, Faustão e Gugu. 

Não é só no Brasil, mas é principalmente aqui que 

se vê isto. Em todos os canais, há programas muito 

fortes. Nos outros países, vemos muitos programas 

centrados no formato. O apresentador é importante, 

mas pode ser tanto um como outro.  Ainda que o 

Rodrigo (Faro) seja muito importante para o Ídolos, 

o que faz uma empresa como a nossa esteja em 

muitos países é que temos formatos que “viajam” e 
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se adaptam bem com distintos protagonistas. É uma 

coisa que não se pode fazer com um Programa do 

Gugu, já que existe apenas um Gugu. Essa é a grande 

diferença. Trabalhamos muito sobre o formato em si, 

sobre as características do programa. 

M&M Especial — De onde vem o interesse do público 

brasileiro por reality shows?

Gonzalez — É um fenômeno que está acontecendo 

em todo o mundo. Lembro-me que os realitys shows 

começaram a se popularizar nos Estados Unidos, 

quem trabalhava com novelas e seriados dizia que 

era apenas uma moda e, nos seis meses seguintes, 

desapareceria. Bom, hoje eles estão em uma posição 

dominante, ocupando cada vez mais espaço. Há dois 

gêneros que podemos 

considerar como realitys 

shows: um gênero base-

ado em talentos, como 

Ídolos ou O Aprendiz; e 

outro voyeurístico, onde o 

que importa é a interação 

entre as pessoas, indepen-

dente se têm talento ou 

não. Somos mais fortes 

no primeiro gênero e acho 

que isto nos distingue do 

nosso principal concorren-

te, a Endemol. 

M&M Especial — O tom no-

velesco dos reality shows 

voyeurísticos ajuda na popu-

laridade de programas como 
Big Brother no Brasil?

Gonzalez — Sem dúvida. 

Fazem-se esse tipo de 

reality com escritores tra-

balhando as narrativas dra-

máticas. Na realidade, você 

tem diversos personagens 

com diversos conflitos. Há 

um grupo de escritores 

por trás que veem essas 

linhas de conflito como 

uma novela e geram pro-

vas e eventos para que 

os conflitos tomem uma 

direção específica. É muito 

frequente que, por trás de 

um reality show, haja três 

escritores trabalhando as 

linhas dramáticas. Quando 

há um evento, como uma 

prova ou um telefonema, 

há um objetivo dramático 

desenhado por alguém que 

vê todas as câmeras, senti-

mentos e comentários.

M&M Especial — Quais as 

vantagens de se fazer uma 

ação dentro de um reality 

show em vez de criar um 

comercial no intervalo?

Gonzalez — Por um lado, 

a atenção que o espectador presta ao conteúdo 

dentro de um programa é muito superior à atenção 

e ao engajamento no break publicitário. Há dois ele-

mentos muito fortes. Do ponto de vista quantitativo, 

há uma audiência muito maior no programa que no 

intervalo. Do ponto de vista qualitativo, a interação 

com o produto é positiva, algo que se mostra muito 

atrativo para os anunciantes. Há experimentos de todo 

o tipo. Se está bem trabalhado, é um caminho muito 

atrativo para as marcas. Mas, sem dúvida, existem 

riscos, principalmente quando não se tem controle 

total sobre as situações. Há um debate nesse sentido. 

Algumas marcas não têm o controle que gostariam 

e consideram que pode ser prejudicial à marca. Ainda 

assim, vejo o product placement (feito em realitys 

shows) benfeito como uma tendência que deverá 

ganhar cada vez mais espaço.

M&M Especial — Qual o futuro dos reality shows?

Acredito que o próximo passo do setor é o docudrama. É a 

próxima evolução do reality. O docudrama é um reality dra-

matizado, no qual o espectador crê que está vendo algo real, 

quando na verdade são situações dramatizadas. Por exem-

plo, podemos fazer A Fazenda totalmente direcionada. Cada 

um dos participantes é um ator e sabe o que tem que dizer 

e sabe pelo qual vai passar. É uma mescla entre um reality e 

a ficção. É um modelo que já existe na Europa e nos Estados 

Unidos. O melhor exemplo é o Jersey Shore, da MTV, ou 

The Real Housewives of Orange County. Parecem ser do-

cumentais, mas estão apenas filmados como documentais.
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