
Arca de negócios
Jodaf, Pizza Filmes, RadarTV, R. Digital e canal TNN unem suas
operações na Mixer com promessa de viabilizar qualquer ideia

Por Marcelo Affini
Foi anunciada na semana pas-

sada a criação da Mixer, marca que
servirá de guarda-chuva para as
operações das produtoras Jodaf e
Pizza Filmes, bem como da gerado-
ra de conteúdo para televisão Ra-
darTV e da produtora R. Digital,
voltada para a Internet. Além des-
sas empresas, a Mixer encampará
também o canal de TV por assina-
tura Travei News Network (TNN),
sobre turismo, que ainda encontra-
se em fase de implantação.

À frente do lançamento
desse que torna-se um dos mais
importantes players do mercado
de produção no Brasil estão João
Daniel Tikhomiroff, da Jodaf, e
Gil Ribeiro, da Radar, que há dez
meses criaram em conjunto a Pizza
Filmes, produtora voltada exclu-
sivamente para produções de
anunciantes do setor varejista.

A diversificação de negócios
entre as produtoras já é uma rea-
lidade. Além de ter concorrentes
diretos na área publicitária (com
a Jodaf), a formação da Mixer faz
com que a nova empresa passe a
atuar em segmentos onde já estão
a O2 e a Conspiração Filmes. Não
por acaso, as três produtoras são
as maiores do mercado nacional.

Diretor-presidente da Jodaf,

João Daniel foi no-
meado presidente
da Mixer. Ribeiro
permanece no co-
mando da RadarTV
e assume a direção
executiva do novo
empreendimento.
Os outros diretores
são Fábio Quintei-
ro, que continua à
frente da Pizza Fil-
mes, como sócio-
diretor; Fábio Ri-
beiro, sócio-diretor
da R. Digital e que na Mixer acu-
mula a função de diretor de ope-
rações; Michel Tikhomiroff, só-
cio-diretor da Jodaf, torna-se tam-
bém diretor artístico da nova em-
presa; Tiago Gomes de Mello per-
manece como diretor geral da R.
Digital; Paulo Ricci, responsável
pela implantação do canal TNN
e diretor geral da RadarTV; e De-
janira Ribeiro Luiz, que passa a
ser a diretora administrativa e
financeira da Mixer.

"Estamos criando muito mais
que uma holding. Cada empresa
mantém sua operação de forma
totalmente independente, mas
todas passam a atuar sob uma
mesma insígnia, que é a Mixer. O
nome foi escolhido porque agora

Gil Ribeiro e João Daniel: cliente pode criar o que quiser que
a Mixer faz as ideias se tomarem realidade

somos a mistura de uma vasta
gama de prestadoras de serviços
para a indústria da comunicação,
o que pode baratear bastante o
atendimento aos clientes", afirma
João Daniel. Ele diz que o empre-
endimento abrirá espaço para no-
vos caminhos e estará aberto a
todos os formatos e possibilida-
des, pois é capaz de viabilizar qual-
quer ideia criativa, tanto no que se
refere a produção de comerciais
quanto a conteúdo para televisão
e Internet, bem como produções
cinematográficas de qualquer na-
tureza. "As influências de outros
segmentos podem provocar gran-
des mudanças no mercado. A Mi-
xer tem um modelo de operação
inédito no mundo, é uma arca de

José Bassit

negócios", brinca.
Segundo Gil Ri-

beiro, a união de
empresas com ex-
pertises em áreas
específicas vai mul-
tiplicar as possibili-
dades de serviços
que podem ser exe-
cutados para os cli-
entes. "Estamos
propondo ao mer-
cado que ele crie
melhor, desenvolva
ideias desafiadoras

e se abra para novos caminhos e
novos formatos, pois satisfazer as
necessidades de criação de qual-
quer natureza é nosso grande es-
tímulo", diz Ribeiro.

João Daniel explica que a
união não visa aumentar a quan-
tidade de produções da Jodaf, por
exemplo. "Não queremos fazer
mais filmes do que já fazemos. A
RadarTV não quer produzir mais
do que as 120 horas de conteúdo
inédito para televisão que faz hoje.
Estamos fugindo da departamen-
talização de atividades para ofe-
recer uma visão irrestrita e ilimi-
tada para propaganda, conteúdo
para TV, produções cinematográ-
ficas, Internet etc.", finaliza.

Os primeiros trabalhos assina-

ambiciosas
para o TNN

Com previsão de início de

operação em janeiro de 2004, a

Mixer anunciou, ao mesmo tem-
po em que comunicava a sua for-

mação, a criação do canal de te-

levisão por assinatura Travei
News Network, ou simplesmen-

te TNN. Comandado por Paulo
Ricci, o canal vai oferecer pro-

gramação 24 horas com conteú-
do genuinamente brasileiro em

pelo menos 70% de sua grade.
Rica conta que está em ne-

gociação com algumas operado-
ras de W paga, mas não revela

quais, e garante que a programa-
ção do TNN não terá jamais mer-

chandising, como há atualmente

no único canal exclusivamente
de turismo nos line-ups das ope-
radoras. Ele não cita nomes, po-

rém refere-se ao X-Virtual.
Com a meta de atingir 10 mi-

lhões de telespectadores até
2006, o TNN pretende ter seus
sinais também na Argentina, no

Chile e no México já no ano que
vem. "Também está em nossos

planos a expansão para os Esta-
dos Unidos e a Europa."

dos pela Mixer são a campanha de
Dia dos Pais das Casas Bahia, assi-
nada pela Bates & produzida pela
Pizza Filmes e a nova campanha
dos cartões de crédito Credicard,
da DPZ (veja matéria na pág. 40),
com produção da Jodaf.


