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Brasil mostra a sua cara
TV paga estréia programas feitos com recursos incentivados pela Ancine

Por Eliane Pereira
e Valerya Borges

Após um período
de ajustes às novas
regras e outro de acu-
mulação de recursos,
começam a chegar às
grades dos canais de
TV por assinatura os
primeiros progra-
mas feitos no Brasil
com recursos reco-
lhidos pela Ancine.
Na semana passada
estreou o Cartum
Netiuorque, série de
vinhetas de cartunis-
tas brasileiros veicu-
lada pelo canal in-
fantil Cartoon Ne-
twork.*No dia 28
deste mês o Natio-
nal Geographic mos-
tra o documentário
Tartarugas Mari-
nhas, sobre o Proje-
to Tamar. Várias ou-
tras produções estão
em processo adian-
tado de realização.

Quando surgiu a Contribui-
ção Nacional para o Desenvolvi-
mento da Indústria do Cinema
(Condecine), há pouco mais de
dois anos, o segmento de TV paga
ficou em polvorosa por se ver
compelido a pagar 11% de im-
posto sobre o total de lucros a ser
remetido ao exterior pelas pro-
gramadoras internacionais. A al-
ternativa oferecida pela lei que
criou a Agência Nacional do Ci-
nema (Ancine) era depositar 3%
do valor da remessa em um fun-
do destinado a custear produções
audiovisuais nacionais.

Hoje, depois de muita turbu-
lência, o fundo está formado e os

recursos foram liberados para 19
projetos aprovados pelo órgão.
Outros quatro, já selecionados,
aguardam liberação de verbas. De
acordo com a Ancine, até o mo-
mento foram recolhidos R$
31,918 milhões, dos quais R$
22,198 milhões foram alocados a
essas produções.

Na opinião de Marcelo Ike-
da, coordenador técnico da su-
perintendência de desenvolvi-
mento financeiro da Ancine, o
balanço desses dois anos de co-
brança da Condecine é bastante
positivo. "Foi um período de
adaptação, tanto por parte das
programadoras, que não conhe-

Sabor local, interesse mundial
Em pelo menos dois pontos

todas as operadoras concordam:
os programas nacionais devem
abordar temas de interesse inter-
nacional e as produtoras preci-

sam apresentar idéias que se ade-

qüem às suas grades. O primeiro
caso é fácil de entender: como os

canais dessas empresas estão pre-
sentes em diversos países, a idéia
é ampliar a distribuição da pro-
gramação, diluindo custos.

Já no caso da adequação, os
programadores ainda se queixam
de receber muitos projetos que
não combinam com sua linha de

atuação ou pouco estruturados -
sem cronograma ou previsão de

orçamento, por exemplo. Outro
aspecto considerado fundamen-
tal é a confiança: a operadora pre-
cisa ter a certeza de que o produ-

to será entregue com qualidade e
dentro do prazo. Se houver qual-
quer dúvida sobre isso, não há
chance dele sair do papel.

Um ponto que chama a aten-

ção na lista de atrações aprova-

das pela Ancine é que só constam

produtoras localizadas no Rio de
Janeiro e em São Paulo, sendo
que a grande maioria é de em-

presas paulistas. De acordo com
Marcelo Ikeda, coordenador téc-
nico da superintendência de de-
senvolvimento financeiro da An-
cine, esse é um ponto que tam-

bém preocupa o órgão em que

atua, mas ele acredita que seja

natural nesse início de processo.
"Estamos trabalhando para que
isso se reverta e que haja lugar

para iniciativas de todas as par-
tes do Brasil", diz.

ciam os produtores
brasileiros, quanto
dos produtores,
que não estavam
acostumados a pen-
sar projetos para te-
levisão, ficando
muito focados no
cinema. Mesmo as-
sim, temos uma lis-
ta com 23 projetos
prestes a serem vei-
culados", adianta
Ikeda. Ele acredita
que os dois lados
ainda estão se co-
nhecendo, mas afir-
ma que a Ancine
tem procurado fa-
cilitar esse proces-
so. "Em nosso site
temos os contatos
de todas as progra-
madoras e das pes-
soas responsá-
veis pelo recebi-
mento de proje-
tos. Tomamos
essa iniciativa
para ajudar os

produtores a se orientar", diz
o coordenador.

Por seu lado, os profissio-
nais dos canais pagos reco-
nhecem que o "empurrão"
da Ancine foi providencial
para estimular o investimen-
to em produções nacionais.
A intenção existia, mas como
produzir audiovisual é uma
atividade cara e a TV por as-
sinatura tem baixa penetra-
ção no Brasil, custear esses
projetos era uma equação
econômica difícil de fechar. "A
Ancine acelerou o processo dos
canais a cabo de investir em pro-
dução nacional", afirma Marcus
Fernandes, diretor artísitico de
produção e programação do ca-
nal infantil Nickelodeon. Nesse
sentindo, o caso do próprio Fer-
nandes é exemplar: ele foi con-
tratado há dois anos exatamen-
te para cuidar dos projetos ba-
seados na utilização dos recur-

sos incentivados.
Assim surgiu o

Patrulha Nick, pro-
grama apresentado
por quatro garotos
e garotas entre 13 e
17 anos e que, ao
lado do desenho ani-
mado Bob Esponja, é
responsável pelas
maiores audiências
do canal. A atração
foi lançada em agos-
to de 2002, antes
mesmo de as regras
para utilização dos
recursos da Conde-
cine estarem total-
mente claras. "Como
já tínhamos anunci-
ado a estréia do pro-
grama, resolvemos
bancar a primeira temporada
com recursos próprios. O su-
cesso foi tanto que estamos ex-
portando o formato, que deverá
se tornar um produto panregio-
nal para a América Latina", con-
ta Fernandes. Hoje, os recursos
da Ancine cobrem metade dos

Marcelo Ikeda: balanço de dois anos de
cobrança da Condecine é bastante positivo

Ihões. O primeiro deles, Tarta-
rugas Marinhas, será exibido
pela primeira vez no dia 28 no
NG, com transmissão para a
América Latina, Portugal e Es-
panha. Ainda sem data definida,
a atração irá ao ar também nos
demais países em que o canal

custos do Patrulha Nick, produ-
zido pela Teleimage (produtora
ligada à Casablanca).

Novidades
A Fox, que controla o canal

de filmes e séries do mesmo
nome e o National Geographic,
além do Fox News, tem nada
menos que quatro projetos de
documentários no Brasil, nos
quais estima investir R$ 3 mi-

está presente — um total de 147
ao redor do mundo.

Em dezembro será a vez de
Antártica, o Continente Gelado,
série de quatro programas de 30
minutos que mostrará a viagem
do navegador Amyr Klink pelo
continente congelado. A exemplo
do trabalho sobre o Projeto Ta-
mar, este também será veiculado
internacionalmente. Ambas as pro-
duções são da Canal Azul.

A opção da operadora
pelo documentário pode
ser explicada: é um forma-
to simples e que se encaixa
bem na programação do
National Geographic. Mais
complicado seria produzir
um filme ou série de ficção
para exibir no canal fox.
por exemplo - embora as
regras da Ancine permitam
que o dinheiro seja investi-
do em longas-metragens
para cinema ou TV.

Outro projeto que já
está no ar é o da Turner
Broadcasting batizado de

Danças Brasileiras: 12 episódios produzidos pela Giros em associação com a Turner e o Canal Futura Danças Brasileiras. Tra-
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O que vem por aí
Uma fornada de novidades

brasileiras deve chegar nos pró-

ximos meses às telinhas dos ca-

nais pagos. A HBO Latin Ameri-

ca, que acaba de exibir o último

episódio da série Epitáfios (pri-

meira produção da programado-

ra realizada na região, mais es-

pecificamente na Argentina),

tem dois projetos. O primeiro,

em fase de escolha do elenco, é o

seriado Mandrake, baseado no

personagem do escritor Rubem

Fonseca e cuja produção está a

cargo da Conspiração. A outra

série já aprovada é Carnaval, a

ser feita pela 02 mas ainda sem

prazo para o início.

Mais adiantada está a Directv,

que em agosto anunciou seu pri-

meiro projeto feito com recursos do

fundo da Ancine. Trata-se da série

7X Bossa Nova, que pretende resga-

tar em DVD a história da bossa nova

no País. Inicialmente estão previs-

tos sete programas, sendo que o

último será uma espécie de "melho-

res momentos" da série. Eles serão

transformados em CD e DVD e vendi-

dos no mundo todo. 7X Bossa Nova

será exibida em TV paga, mas a idéia

é que também seja comercializada

com canais de TV aberta.

"Queríamos uma atração com

conteúdo nacional de qualidade e

interesse internacional para que

possa ser veiculado na América La-

tina, Estados Unidos, Europa e

Ásia. Não temos a memória dos

shows dos artistas da bossa nova,

só trechos de canções. Essa ini-

ciativa contribuirá para que o

País preserve sua memória musi-

cal", disse na época Rogério

Brandão, diretor de programa-

ção da Directv.

Já a Grifa está produzindo,

para o National Geographic, Ani-

mais do Brasil (sobre cinco espé-

cies nativas ameaçadas de extin-

ção), a ser exibido no primeiro

semestre de 2005, e Mulheres da

Serra, ainda sem previsão de es-

tréia. Por sua vez, a Discovery

Networks tem dois projetos apro-

vados: Zoológico Digital e En-

quanto Você Não Vem.

ta-se de 12 episódios produzi-
dos pela Giros em associação
com a Turner Latin America e o
Canal Futura. Dividida em duas
partes, a série estreou há cerca
de um mês no Futura. Neste ano
serão exibidos cinco capítulos
— os sete restantes serão veicu-
lados em 2005. Dirigidos por
Belisário Franca e apresentados
por Antônio Nóbrega e Rosane
Almeida, os programas mostram
os diversos tipos de dança en-
contrados por todo o País.

Outro projeto da Turner, este
em parceria com a produtora MV
Vídeos, é o Boa Notícia, no qual o
jornalista Gilberto Dimenstein e
o ex-jogador de futebol Raí falam
sobre responsabilidade social. "Já
tínhamos a intenção de investir
em produções nacionais antes
mesmo do anúncio da Condeci
ne. O processo só foi acelerado",
diz Anthony Doyle, vice-presiden-
te da Turner International do Bra-
sil. A operadora acaba de estrear
também os programetes de ani-

mação Cartum Netiuorque, fei-
tos pelos desenhistas brasileiros
Laerte, Glauco e Caco Galhardo
para o canal Cartoon Network.

Para completar, o Discovery
Health tem programada para do-
mingo, dia 7, a estréia de um filme-
documentário sobre os Doutores

da Alegria, um grupo de atores
que trabalha no entretenimento
de crianças e adolescentes hospi-
talizados. Uma outra versão do
filme, que será realizada só para
cinema, deve estrear em 2005.

Anthony Doyle: Turner International já tinha intenção de investir
em produções nacionais antes do anúncio da Condecine

Tartarugas Marinhas: documentário pára o National Geographic Channel
em parceria com a Canal Azul deverá ser exibido em 147 países
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