
Americanos querem
know how das novelas
Fox e Sony International Television já têm as suas e a CBS quer atração na grade;
brasileiras Globo e Record focam na exportação.

Corredor da Natpe, feira de programação que aconteceu em janeiro em Las Vegas

A
Natpe, feira da associação
americana dos executivos
de programação de
televisão, que acontece
anualmente nos Estados

Unidos, voltou-se bastante para a
América Latina nesta edição de 2006,
que aconteceu em janeiro em Las
Vegas. Mas, de uma forma bastante
inédita, desta vez os olhares não foram
somente para a tradicional demanda
dos países da região para os
conteúdos dos grandes estúdios de
Hollywood. Agora, é a indústria do
entretenimento do lado de cima que
busca renovar suas atrações com um
formato já consagrado do México para
baixo: as telenovelas. Os americanos
querem fazer novela com o know how
dos latinos, mas ao gosto do seu
público doméstico, com elenco
americano e falada originalmente em

inglês. De quebra, querem assimilar a
produção destes formatos e também
exportá-los, pois no mundo inteiro há
espaço nas grades das TVs para o gênero.
Que o digam as emissoras brasileiras, que
também aproveitaram o evento para
vender suas próprias novelas. A Globo é há
tempos, tal como ocorre no mercado
interno, a maior do País também lá fora
neste segmento, com ampla presença dos
seus títulos na América Latina, Europa
(especificamente em Portugal), Europa
Oriental e, mais recentemente, também na
Ásia. E a Record começa com bons
resultados a exportar as suas produções.

As redes abertas norte-americanas
estão"desperate"e"lost"- uma alusão aos
títulos de sucesso dos seriados de sucesso
nas TVs daquele país (as séries "Desperate
Housewives"e"Lost").Há um certo
esgotamento no mercado das"sitcoms"e
tem-se ocupado muito espaço com os

reality e game shows. Ocorre que as
emissoras da TV aberta sentem falta
de conteúdos roteirizados para distrair
suas audiências e o modelo de
teledramaturgia das novelas da
América Latina tem sido o alvo das
principais delas.

A 20th Television, produtora da
Fox, por exemplo, lançou para o
mercado doméstico dos EUA a sua
versão para o inglês de uma novela
latina, anunciando tratar-se da
primeira de uma leva de três
produções, cada uma com mais de 60
capítulos. A primeira oferecida às
redes foi "Desire"que estréia em junho,
e foi adquirida pelas próprias afiliadas,
bem como por emissoras da Cox,
Tribune e outros grupos, cobrindo
perto de 70% do território norte-
americano. CBS e Paramount também
farão suas próprias telenovelas para o
mercado americano e indicam que
vão comprar textos latinos já testados
em outros mercados. O que as redes
dos EUA pretendem é mais ou menos
o que o SBT faz com os textos da
mexicana Televisa, uma das que
tomaram a dianteira na exportação de
roteiros. A emissora de Silvio Santos
compra as histórias e faz a adaptação
e produção localmente; outra rede
aberta brasileira, a Rede TV!, entrou no
pool de emissoras latino-americanas
para produzir localmente o seriado
"Desperate Housewives',' negociado
pela Buena Vista International
Television. A oferta fora feita
anteriormente também para a Globo
- cliente com quem a Buena Vista já
tem acordos para seus conteúdos
Disney - mas a emissora não aceita
adaptar roteiros de terceiros.

22 T E L A V I V A J A N / F E V 2 0 0 6

(natpe 2006)

Text Box
Fonte: Tela Viva, ano 15, n. 157, p. 22-25, jan./fev. 2006.



A Fremantle, produtora
de formatos (dona, entre
outras, de "Ídolos"que
estréia em breve no SBT),
mostrou na Natpe o que
fez com a colombiana
"Betty,a Feia"-já exibida
no Brasil pela Rede TV!,
cujos direitos comprou da
RCN. Uma nova versão de
"Betty"foi para a TV alemã,
virou "Verliebt in Berlin"
("Apaixonada em Berlim"),
foi líder de audiência no
hora rio nobre e faz a
Fremantle buscar novos
textos para ação semelhante.
Um seminário sobre o assunto trazia o
curioso título:"Novelas não são mais
um segredo bem guardado da
América Latina''.No painel, a Sony
International Television mostrou a
novela que emplacou na TV russa,
uma adaptação sobre a história local
da princesa Anastácia ("Poor
Anastasia"), rodada em Los Angeles e
que seguiu para Espanha e China,
segundo Steve Kent, executivo da
empresa. A CBS disse que também
quer ter novelas - mas sua vice-
presidente de programação do
horário diurno, Bárbara Bloom,fez
ressalvas, por não poder dispor de
espaço diário livre fixo na grade:
"Queremos ter 26 capítulos exibidos
duas vezes por semana'.'Segundo ela,
o público norte-americano é diferente
do resto do mundo."A audiência aqui
é muito mais sofisticada e tem uma
grande variedade de opções"afirmou.
Nely Galán,dona de uma produtora
que leva seu nome e que é
especializada em programas feitos nos
EUA para a audiência latina, observou
que é muito procurada para produzir
localmente roteiros latino-americanos,
mas reclamou que o preço que os
contratantes se dispõem a pagar não
é tão sofisticado quanto dizem ser seu
público."É muito baixo, não paga
sequer os custos"disse ela, lembrando
que se dispõem a arcar com algo
entre US$ 50 mil e US$ 60 mil por
capítulo. A produtora, que foi
responsável pelo formato e execução

UM SEMINÁRIO SOBRE O
ASSUNTO TRAZIA O
CURIOSO TÍTULO:"NOVELAS
NÃO SÃO MAIS UM
SEGREDO BEM GUARDADO
DA AMÉRICA LATINA'.'

de "The Swan" na TV americana (no Brasil,
exibido pelo Warner Channel), frisa sua
preocupação com a qualidade/Tenho
medo que façam aqui novela de forma
errada e os americanos digam que esse
gênero não funciona nos EUA"Sony e
Fremantle afirmam que procuram produtos
para desenvolvimento local.

As produções de alto padrão da Globo
sequer foram citadas no painel, uma vez
que a emissora tem uma postura que
difere das redes latinas no que diz respeito
à negociação de seus roteiros: na Globo,

não se abre mão de um
acompanhamento total
da adaptação e
produção."Há roteiros e
produções para todos os
gostos e públicos"
afirmou Maria Lúcia
Hernandez Frier,da
colombiana RCN, dona de
"Betty"e uma potencial
exportadora de roteiros.
Barbara Bloom,da CBS,
contou que o que se
procura em TV, sempre, é
a "temporada que nunca
termine" Mike Murphy,

presidente mundial da Fremantle
Drama, ressaltou que a os Estados
Unidos têm uma necessidade
específica de roteiro de dramaturgia,
que foge um pouco à fórmula clássica
na América Latina. Ele contou, em
conversa com Tela Viva, que a Globo é
um grande produtor de qualidade,
reconhecido mundialmente, e que a
Fremantle busca roteiros para
produção local, em diversos países, de
acordo com o budget disponível de
cada TV contratante. Steve Kent, da
Sony, num determinado momento do
painel, assinalou:"O mundo ideal de
uma rede seria ter um produto diário
de segunda a sexta em horário fixo
que desse sempre grande audiência"
Talvez ele não saiba que esse mundo
é real, e existe há pelo menos 30 anos
para a TV Globo.

MTV NETWORKS QUER CO-PRODUZIR NO BRASIL
A MTV Networks Latin America (canais Nickelodeon, VH1, Logo, entre outros)

quer inserir o Brasil no circuito de co-produções locais para exportação. De acordo
com Pierluigi Gazollo, general manager da MTV Networks Latin America, a idéia é
estender o projeto que a programadora acaba de anunciar no México também
para outros países - e o Brasil não pode ficar de fora. Trata-se da atração "Skimo"
um seriado original voltado ao público teen para o canal Nickelodeon que será
feito em conjunto com a Art Sound Miami, pertencente ao grupo mexicano Macias
Group, e que vai ser rodado na Cidade do México. "Queremos a expertise de
produção local para produzir séries de ficção e também formatos para exportação
para os demais países em nível pan-regional" explica Gazollo sobre a intenção de
produzir no Brasil. Segundo ele, o parceiro pode ser uma produtora local e uma
rede aberta. A idéia é que a atração seja exibida em primeira mão nos canais da
programadora, e também tenha exibição na TV aberta. No País, a filial Viacom
Networks Brasil tem como principal produção local o programa "Patrulha Nick"
viabilizado através do mecanismo do Artigo 39 da MP 2228- 7.
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Globo e Record agradam

T
anto a Globo quanto a Record
tiveram visibilidade com sua
produções de dramaturgia. A

primeira, lotou uma sessão de
apresentação para seus clientes; a
segunda, montou estande na feira
onde não havia quase intervalos
entre as reuniões com compradores.

No evento, da Globo, um café da
manhã, os tradicionais clientes da
América Latina dos produtos de
teledramaturgia da emissora foram
conferir a apresentação dos títulos
"América""Cabocla"e"Sabor de Ia
Passión"0s compradores em geral já
têm contratos fechados por vários
anos (em geral três) e a cada evento
destes escolhe os produtos que vai
querer transmitir.

De acordo com Helena Bernardi,
diretora de marketing e vendas da
Globo Internacional,"America"é o
carro-chefe desta nova leva das
novelas da Globo que vão para o
mercado externo - e todas segundo
ela têm sido bem recebidas pelos
clientes. Na questão da procura por
parte das emissoras estrangeiras de
parceiros na produção de roteiros
originais da Globo, a executiva diz
que há conversas, sim, e que são
colocadas em discussão várias
hipóteses, como formatos diferentes

"Tudo é conversado; certamente
não vamos fazer o mesmo pacote
para todos, há formatos diferentes
para a co-produção"
Helena Bernardi, da Globo

de produção, e modelos que incluem
também as locações nas próprias
instalações da emissora."Tudo é
conversado; certamente não vamos fazer o
mesmo pacote para todos, há formatos
diferentes para a co-produção. Mas em
todos os casos, não abrimos mão do nosso
padrão de qualidade"afirma.

A Record estréia bem no
segmento de exportação de
telenovelas. O diretor de vendas
internacionais, Delmar Andrade,
lembra que a TV ingressou há pouco
neste segmento de exportação, mas
que já desperta muito interesse pelas
suas produções. A atual novela da
rede,"Prova de Amor"- em espanhol
"Prueba de Amor"-já é tratada no
mercado como produto top de linha,
dado seu sucesso de audiência no
Brasil. Ambientada no Rio de Janeiro,
a novela é aposta certa da Record
para seus clientes que já compraram
as histórias de época "Escrava Isaura"
e "Essas Mulheres" A emissora já
produz sua próxima atração,"Cidadão
Brasileiro, em São Paulo, ao mesmo
tempo em que amplia sua
capacidade de produção de
teledramaturgia. A Record comprou
terrenos anexos ao seu atual
complexo carioca - onde roda a
novela "Prova de Amor" onde poderá
agora construir até mesmo uma
cidade cenográfica. Além de vender
novelas no exterior, a Record fez um
acordo interessante com a TV paga -
coisa que nem a Globo faz com o seu
braço de canais por assinatura, a
Globosat.Vai colocar suas novelas na
TV paga, via Canal Fox."Essas
Mulheres" e "Escrava Isaura" devem
ser incluídas na grade do novo canal
da Fox na TV por assinatura, o

A Rede Globo ocupou uma suíte no hotel da Natpe (à esq.); à direita os estandes da Record e...
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"Estamos há pouco
tempo neste mercado

internacional e já há muito
interesse por nossas

produções"
Delmar Andrade, da Record

feminino Fox Life - este canal exibe
atualmente "Meu Pé de Laranja Lima"
que foi da Band.

Cultura e Traffic
A TV Cultura se apresentou no

estande em Las Vegas como uma
emissora pública brasileira e como a
TV mais premiada do País. Seu
espaço foi dividido com a Traffic
Media & Entertainment, empresa que
negocia internacionalmente o
conteúdo infantil da TV Cultura. A
emissora da Fundação Padre
Anchieta levou toda a sua produção
infantil, que inclui as novas atrações
viabilizadas a partir do canal pago TV
Rá-Tim-Bum, bem como toda uma
série de produtos licenciados. Assim,
colocou numa uma vitrine os
brinquedos, produtos de consumo
variados baseados nos programas da
família "RáTimBum""Cocoricó"-seu
campeão de vendas e também de
todo o mercado brasileiro de DVDs
de séries de TV - no mercado geral
de DVD, só perdeu no mercado
brasileiro para o lançamento "Os

lncríveis'.'A possibilidade de geração de
produtos agregados na programação
infantil se constitui num atrativo a mais
para quem adquire este tipo de
programação - no Mipcom,em outubro
passado em Cannes, na França, havia uma
demanda por conteúdos com esses
produtos derivados.

Já a Traffic, bem conhecida no mercado
internacional como vendedora de
conteúdo esportivo brasileiro e latino-
americano, ficou surpresa ao ser procurada
por empresas de telefonia celular e de
conteúdo banda larga na Natpe para
oferta de futebol - o interesse veio de
empresas dos EUA, Canadá e Dinamarca.

...da TV Cultura na feira de programação

Segundo Jean Marc Schwartzenberg,
diretor de negócios internacionais da
Traffic, a procura pelo conteúdo de
futebol foi uma surpresa, por não se
tratar do foco da Natpe. A Traffic,
através de sua produtora, a TV7, pode
fornecer"pílulas"com highlights do
futebol brasileiro sobre as
competições das quais tenha os
direitos para o exterior (Copa
Libertadores da América, por
exemplo). Outro produto que a Traffic
vendeu foi seu pacote do Carnaval de
Salvador (parceria com a Rede
Bandeirantes) para emissoras da
França e Equador.

Aliás, a Band, mesmo sem ter
estande na feira, colocou seus
produtos no mercado. Quem esteve
na Natpe com esta função foi o novo
diretor de negócios internacionais da
emissora, Roberto Lestinge. Ele levou
o especial sobre Chico Buarque, com
nove episódios, além de uma série de
programetes sobre ecologia e
natureza, que podem ser editados
em versões de um, 30 ou 60 minutos.
Todo o material está em inglês.
Segundo Lestinge, a Band deve
investir na formatação de produtos
para o mercado externo, sobretudo
musicais, pois a emissora têm um
grande acervo do tema, com
gravações de artistas como
Tim Maia e Maria Bethania.
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