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WIDE: Você é responsável pela imagem da maior emissora de TV 

aberta do País. É pelo seu estratégico departamento que passa todo 

e qualquer pedido de entrevista com atores e jornalistas do canal, 

além da divulgação de novos projetos. Como é o desafio diário de 

encarar tanta responsabil idade em tempos de superexposição e 

pouco controle sobre a informação? 

ERLANGER: É um privilégio trabalhar na área de comunicação 
neste momento histórico em que o mundo é tão globalizado. Os 
desafios da comunicação no século XXI são muito estimulantes 
e exigem dos profissionais uma inteligência rápida e uma capa
cidade relacional ainda maior. Com tão pouco controle sobre 
a informação, o importante é saber participar das conversas e 
contextualizar as informações. É preciso transparência, conhe
cimento amplo e coragem. Acho empolgante especialmente 
porque minha equipe é aplicada, criativa e adora desafios. 

WIDE: Em relação ao uso das redes sociais e da internet no Brasil, 

você pode elencar os lados positivos e negativos do uso exacer

bado dessas novas mídias por parte dos brasileiros? 

ERLANGER: Acho que temos um ganho muito importante que é 
o de "dar voz" a qualquer um que queira se manifestar. As mídias 
sociais são um instrumento democrático e que trazem para o 
cidadão a oportunidade de fazer valer sua opinião e seu ponto 
de vista de forma mais relevante. O lado negativo é que em 
nome da democracia e da liberdade muitos abusos são come
tidos. Mas esse é um processo natural de acomodação em um 
processo que é todo muito novo. Acho que com o tempo esse 
ambiente tende a se auto-regular e deixar mais evidente a sepa
ração entre o joio e o trigo. 

WIDE: O cinema brasileiro está cada vez mais em evidência. As novas 

mídias, ao invés de concorrerem com as tradicionais formas de entre

tenimento, estão contribuindo para a sua divulgação e crescimento? 

A que você atribui esse sucesso? 

ERLANGER: As novas mídias permitem um canal de retorno 

imediato. Isso para a indústria audiovisual é um "prato cheio", 
uma medição instantânea de repercussão. Não é apenas o 
cinema. A TV também se beneficia dessa "conversa" à sua volta. 
As pessoas gostam de se unir em tomo de temas que proporcio
nem afinidade. Essa convergência funciona como um círculo 
virtuoso onde o conteúdo estimula a conversa e a conversa des
perta a atenção para o conteúdo. É uma dinâmica muito positiva. 

WIDE:Certa vez, em um evento, você criticou a onda polit icamente 

correta que toma conta de diferentes setores da sociedade. Na 

oportunidade, você disse que Charlie Chaplin, se vivesse hoje no 

Brasil, seria preso na saída do estúdio. Hoje há falta dessa "ousa

dia"? Por quê? 

ERLANGER: Acho que a ousadia continua existindo. Os artistas 
de maneira geral não se dobram ao "politicamente correto". 
Mas o que é mais chocante é que no lugar de mudar a realidade 
muitos preferem amordaçar a ficção. E desrespeitam o direito 
de escolha do cidadão. O controle remoto é. metaforicamente, 
uma "urna eleitoral" instantânea que garante a cada segundo o 
livre arbítrio do telespectador. Acho que a tendência é que isso 
acabe por encontrar um equilíbrio, mas o preço da liberdade é 
a eterna vigilância. 

WIDE:O pensador francês Dominique Wolton, no l ivro 'Elogio do 

Grande Público', foi o primeiro a falar que o rádio não acabou com 

o jornal, a TV não acabou com o rádio e a internet não vai acabar 

com a TV. Hoje essa discussão pode se tornar irrelevante devido à 

convergência entre os canais ou ainda é válida? 

ERLANGER: Penso que a discussão de meios é irrelevante. É o 
consumidor que converge. O importante é que você leu alguma 
coisa que chamou sua atenção e ajudou a formar a sua opinião. 
Acho que na era pós-McLuhan já podemos afirmar que a "mensa
gem é a mensagem". O conteúdo é o que importa. Mas inegavel
mente a televisão aberta é uma espécie de nave-mãe da história 
principal. Todos os desdobramentos se configuram a partir dela. 
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WIDE: O Brasil vive às vésperas de um momento especial, que é 
a chegada das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Como você ava
lia a infraestrutura midiática/tecnológica do nosso país, bem como 
os profissionais que irão cobrir esses dois momentos únicos para 
milhões de pessoas em todo o mundo? 
ERLANGER: Acho que temos excelentes profissionais para fazer 
uma cobertura impecável desses eventos. A infraestrutura de 
telecomunicações é que ainda é sofrível. Não temos toda a velo
cidade de banda que gostaríamos, nem nossa cobertura de tele
fonia está tão bem distribuída quanto o desejável. Mas acho que 
as empresas e o governo estão trabalhando de forma integrada 
e conseguiremos melhorar o quadro geral até lá. 

WIDE: A TV Globo, com a novela das 7 "Cheias de Charme", con
seguiu atrair a atenção das classes A, B e C ou da nova classe C 
"ampliada"? E como você enxerga essa nova classe C. assunto que 
invadiu as mídias no ano de 2012? 
ERLANGER: A TV aberta é, por excelência, um veículo muito 
abrangente no que diz respeito ao alcance de público. Até 
mesmo por sua característica de oferecer conteúdo gratuito 
ao telespectador. Esse é o grande desafio da TV Globo: manter 
a qualidade de suas produções, mas ser absolutamente popu
lar, capaz de atingir todas as classes, idades e gêneros. Acho que 
"Cheias de Charme", assim como "Avenida Brasil", são exemplos 
disso. De um conteúdo de qualidade inegável. Quando temos 
uma boa história e ela é bem contada, os resultados aparecem. 
Já vivemos vários momentos de desenvolvimento econômico 
no Brasil e todas as vezes que uma nova camada da população 
tem acesso a bens de consumo, precisamos nos ajustar para 
acolher mais esses milhões de espectadores que passam a nos 
prestigiar com sua audiência. É uma permanente busca da qual 
muito nos orgulhamos: ser capazes de entender e atender aos 
anseios do nosso público. 

WIDE: Como você analisa o perfil do brasileiro em relação à sen
sação de pertencimento aos meios comunicacionais? Essa caracte
rística cultural faz também com que as redes sociais, com base em 
relacionamento, façam sucesso no Brasil. Como você acredita que 
podemos extrair valor dessa peculiaridade? 
ERLANGER: Os veículos de comunicação de massa são um 
tipo de "Cimento Social". O fato de termos no Brasil determina
dos fenômenos de comunicação de massa, como é o caso da 
novela, por exemplo, é a maior prova disso. Ter um assunto 
que possibilita entabular uma conversa com qualquer pessoa 
é muito acolhedor, confortável. Hoje. em qualquer lugar do 
Brasil é possível comentar sobre as desventuras da Nina. a mal
dade da Carminha ou a ingenuidade do Tufão. E isso é sempre 
um bom aquecimento para iniciar qualquer relacionamento. 
As redes sociais só reforçam esta característica. A sociedade 
brasileira é profundamente relacional e é claro que qualquer 

aspecto da comunicação tem possibilidade de extrair valor 
dessa peculiaridade. 

WIDE: Hoje, todo mundo fala em inovação. Várias corporações, 
assim como a TV Globo, têm seus modelos para fomentar a inova
ção dentro das empresas. Você acredita que o Brasil está no cami
nho certo? São com essas iniciativas que o país tende a progredir 
e se tornar um celeiro de projetos inovadores ou a falta de inves
timentos em educação, tecnologia, infraestrutura, vão continuar 
limitando esse crescimento? 
ERLANGER: Esses aspectos estão todos inter-relacionados. As 
corporações precisam estimular a inovação e propiciar o apareci
mento de iniciativas neste sentido, bem como o governo precisa 
desenvolver a infraestrutura e investir em educação. Esses pilares 
precisam caminhar juntos. Mas acredito que o país está num bom 
caminho. O Brasil hoje é ponto focal de atenção de todo o mundo 
desenvolvido. Temos conquistado patamares importantes e com 
a democracia florescendo e a manutenção da estabilidade econô
mica, acredito que temos um belo caminho pela frente. 
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 93, p. 76-78, nov./ dez. 2012.




