
Cenas de um casamento
Televisão brasileira consolida movimento de aproximação do cinema e de investimentos no setor
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Nos últimos anos o cinema
brasileiro tem vivido um ciclo
virtuoso. Um conjunto de obras
tem conseguido levar às salas de
exibição milhões de espectado-
res, que passaram a ver no pro-
duto nacional algo próximo de
sua realidade e com reconhecida
qualidade. Não se pode negar
que parte desse sucesso comer-
cial se deve a uma tímida, mas
consistente, aproximação entre
a TV e a grande tela — processo
que começa a escrever mais um
capítulo da indústria do audio-
visual no País, sem delimitar tão
rigidamente as fronteiras entre
cinema e televisão.

Em outros países essa união
já tem longos anos, mas por
aqui o namoro mal acabou de
começar. No papel de agen-
te casamenteiro, algumas das
principais redes das TVs aberta
e paga, que apostam em novos
horizontes, produtos e opções
para o público. Representando
o noivo-cinema, produtoras
independentes cavam espaço
unindo conhecimentos de suas
atividades e novas formas de
inserção de anunciantes, sem
os quais não seria patrocinada a
bênção para o casal.

Essa relação, mais do que
uma irresistível atração entre
o par, deve-se a uma demanda
da sociedade, como aponta o

Priolli: emissoras de TV rejeitam a imposição de cotas para
abertura de suas grades para produções locais

jornalista e diretor de televisão
Gabriel Priolli. Ele cita a Consti-
tuição Brasileira, em seu Artigo
21, que determina que haja
valorização da produção audio-
visual nacional. "As emissoras de
televisão, no entanto, rejeitam
a imposição de cotas. Ou seja,
abertura na sua grade de pro-
gramação para filmes e outras
produções locais", afirma.

Mesmo a Globo, diz Priolli,
que é a maior produtora de
dramaturgia, "não chega a dez

Blockbuster em casa
O ciclo de chegada dos

principais sucessos de bilhe-
teria às telas dos assinantes
de TV está cada vez mais
curto. Quem assume a lide-
rança nessa ação é a Rede
Telecine, que reúne os canais
brasileiros Premium, Action,
Emotion, Pipoca e Cult. No
Telecine Premium, por exem-
plo, leva em média um ano
para que o telespectador veja
na telinha blockbusters como
Sr. & Sra. Smith, O Quarteto
Fantástico e Star Wars: Epi-
sódio III - A Vingança dos
Sith. "Em alguns casos, con-
seguimos até mesmo encurtar
para apenas alguns meses a
exibição de um filme consa-
grado", festeja João Mesquita,
que desde 2003 comanda os
cinco canais da rede.

Há 15 anos no ar, o Te-
lecine é uma joint venture
formada entre a Globosat e
os estúdios Paramount, MGM,
Universal e Fox. Esses estú-
dios, em particular o Fox, têm
janelas mais curtas para que
as produções cheguem mais
rapidamente à televisão. Esse
diferencial torna o Telecine
Premium líder em audiência,
segundo dados do Ibope. A
rede também compra filmes
do mercado independente.
"Nesses casos, a nossa janela
de exibição cai para oito ou
mesmo seis meses", orgulha-
se Mesquita. No próximo ano
devem desembarcar na grade
os blockbusters King Kong,
Miami Vice, O Diabo Veste
Prada, Idade do Gelo 2 e Mis-
são Impossível 3.

produtos diferentes ao ano,
embora tenha alto volume de
horas acumuladas". O meio-ter-
mo encontrado pelas redes foi
criar unidades cinematográficas,
como as de Globo, SBT e Ban-
deirantes. A partir desse movi-
mento, as emissoras passaram a
atuar em parte como produtoras
de conteúdo, acumulando a
função de detentoras de rede. O
dado importante é a repetição da
grande concentração de negó-
cios nas mãos de poucos grupos,
aprofundando o modelo vertical
da produção de audiovisual.

Segundo Priolli, os resultados
da iniciativa tomada pelas emisso-
ras, porém, apresentam um grau
de ambigüidade. Se de um lado
preserva o interesse das redes, de
outro abre espaço para a produção
independente. "As emissoras im-
põem as regras, mas dinamizam o
mercado; promovem a renovação
cultural, mas alimentam um mo-
delo que exclui", diz.

Mesmo considerando tão deli-
cada essa relação, Priolli observa
que há algo de positivo, uma vez
que um filme se diferencia do
que normalmente é produzido na
televisão. Traz mais diversidade e
"oxigena o meio", argumenta. "Ao
adquirir hábito de consumo para
o audiovisual brasileiro, o público
poderá assistir a outros produtos,
e não somente os realizados pelas
emissoras, o que ajuda o mercado
independente", acredita.

INCENTIVO PÚBLICO
Ainda que identifique bene-

fícios ao mercado de audiovi-
sual, cresce o movimento que
aponta para a necessidade de

um princípio normativo, esta-
belecendo cotas para o cinema
independente. No que tange a
isso, existe o projeto da depu-
tada Jandira Feghalli para que
haja a colocação na grade de
programação das emissoras de
um filme nacional independente
por semana.

Mauro Garcia, diretor de
programação da TV Cultura,
acha que não existem muitos
canais de distribuição para
filmes brasileiros. "Posso ci-
tar apenas três: Canal Brasil
(por assinatura, TV Brasil
(por assinatura) e a Cultura
(aberta)", diz. Da mesma for-
ma, identifica a necessidade
de existir mecanismos que
permitam maior presença do
cinema brasileiro na TV. Cita o
primeiro longa de animação na-
cional, Cassiopeia (1996), que
apenas recentemente ganhou
exibição na telinha. "Se não
houver distribuição, não chega
ao consumidor", justifica.

Uma das ações que o Estado
brasileiro tem promovido para
estreitar os laços entre cinema e
TV ocorre por meio da Agência
Nacional do Cinema (Ancine),
que tem estimulado, com leis de
apoio e incentivo, a participação
da TV nas produções cinemato-
gráfica e independente. Um re-
sultado concreto dessa ação foi
a indicação das séries Mandrake
e Filhos do Carnaval ao prêmio
Emmy Internacional de 2006.
As duas obras foram co-pro-
duzidas pelo canal pago HBO
a partir de projetos aprovados
pela Ancine com base no Artigo

39 da Medida Provisória 2.228-1
(2001). Mandrake foi feita em
parceria com a Conspiração
Filmes; Filhos do Carnaval, com
a produtora O2.

Existe ainda um grande des-
compasso nas relações entre
cinema e TV, mas nada para o
qual o mercado publicitário não
possa contribuir. "Em 2007 de-
vemos ver mais ações de brand
entertainment para estímulo do
setor", avalia o cineasta e produ-
tor Vicente Amorim, um dos só-
cios do Grupo Mixer. Nascida da
fusão de diversas empresas, com
especialidades em diferentes mí-
dias, a Mixer é co-produtora da
série Mothern, que estreou em
agosto no canal pago GNT

No modelo de produção, os
patrocinadores — Bristol Myers-
Squibb, Johnson & Johnson,
Nestlé e Unilever — cobriram
80% dos custos, embora não
tenham inserções comerciais
nos intervalos ou o conhecido
merchandising inserido na ação.
Apenas constam como patroci-
nadoras nos créditos da série.

Na verdade, esses anun-
ciantes buscam fixar em meio
ao público a associação direta
de sua marca com uma gama
de conceitos, valores e atitudes
pregados no seriado Mothern,
que mostra o cotidiano de qua-
tro mulheres que descobrem,
a duras penas, o significado da
maternidade nos dias atuais.
"Essa forma é um tipo de ação
com o mercado anunciante que
deverá fortalecer o segmento de
audiovisual e os vínculos com a
TV", considera Amorim.

Vicente Amorim: 2007 contará com mais ações de branding entertainment na TV
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