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Produtores de não-ficção reunidos no ReaIScreen Summit só querem discutir um assunto: como
aproveitar as oportunidades de mercado criadas com a disseminação da banda larga e do vídeo por IR

que têm que correr atrás do público.
Seu conselho aos produtores é para
que pensem grande, considerando
todas as possibilidades de exploração
de um produto no"long tail"
expressão em voga que indica que as
plataformas hoje estendem-se de
grandes produções de massa, com
milhares de espectadores,até
produtos de nicho, com públicos mais
selecionados.

O debate é se os produtos de
nicho têm condição de se sustentar.
Joe Gillespie, da Cnet, contou que
tentou em uma ocasião criar um
canal de TV para falar de tecnologia, o
TechTV, mas não conseguiu alavancar
o projeto."O broadcast não combina
com produtos de nicho, mas a
Internet abre um caminho, há
demanda. Além disse, tem a
vantagem de criar uma experiência
melhor ao usuário,que pode interagir
mais"disse.

Lippman, do MIT, acredita, no
entanto,que para ter sucesso o
produto tem que "subir" na cauda, ou
seja, ser cada vez menos de nicho e
buscar as grandes audiências."O site
número um de venda de livros (nos
EUA) é a Amazon, mas ninguém
conhece o número dois, e o mesmo
vale para sites de busca e outros"
afirmou."O produtor que não subir a
cauda vai acabar concorrendo com
quem produz conteúdo de graça"
concluiu.

A grande questão ainda não
resolvida é a do modelo de negócio,
sobretudo para os produtores
independentes.O modelo, comum
nos EUA e na Europa, no qual um
broadcaster entra como financiador
da produção para depois exibi-la não
se aplica na web."Na Internet,a
remuneração é baseada na

P
ara os produtores,uma
nova janela de exibição,
cujo modelo de negócio
ainda está sendo definido.
Para os canais, uma

ferramenta de propagação da
programação e também um potencial
concorrente. Por qualquer ângulo que
se olhe, a constatação geral é de que a
banda larga, cada vez mais
disseminada, veio para mudar, e
muito, o ambiente de negócios em
produção audiovisual.

Este foi o debate que tomou conta
da nona edição do ReaIScreen
Summit, encontro anual de
produtores e canais de não-ficção,
gênero que inclui principalmente
documentários, mas também reality
shows e outras formas de
entretenimento factual. O evento
aconteceu entre os dias 29 e 31 de
janeiro em Washington DC, EUA.

Em um painel que reuniu
especialistas de empresas como
Google, Cnet, AOL e o Media Lab do
Massachussets Institute of Technology

(MIT),a primeira constatação foi de que a
chamada nova mídia (referindo-se
basicamente à transmissão de vídeo em
banda larga) ainda está em seus
primórdios.

Segundo Miguel Monteverde, diretor
executivo de programação da America
Online (AOL), os primeiros dez anos do
vídeo na Internet foram um treino para o
que está começando a se desenvolver."Só
agora a banda larga está atingindo massa
crítica para realizar este potencial"disse.

Andrew Lippman, pesquisador sênior
do MIT, concordou, mas lembrou que
"sempre estaremos no começo"pois não
se pode prever o alcance das tecnologias.
"Quando o telégrafo surgiu, apareceram
milhares de aplicações inimagináveis.
As pessoas até se casavam por telegrafia,
e isso era considerado o máximo da
tecnologia" lembrou.

Cauda longa
Para Lippman, o fenômeno que

acontece hoje é o fato da audiência passar
a controlar sua programação, o que é um
desafio para os produtores de conteúdo, :
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performance, diferentemente da TV. O
produtor é que tem que promover o
conteúdo"disse Jordan Hoffner,do
Google.Os representantes de portais
que participaram do debate foram
unânimes ao dizer que não pagarão
adiantado pelos conteúdos.

E mesmo os produtos de sucesso
terão um alcance limitado, pela
própria dispersão das mídias."Ainda
existirão hits, mas nada como a final
do senado MASH nos EUA nos anos
70. Foi um sucesso, mas na época só
havia três canais de TV e mais
nenhuma opção"lembrou Miguel
Monteverde.

Programadores insones
Em outro painel, desta vez com

representantes dos canais de TV, a
pergunta do moderador foi "o que te
deixa acordado à noite"ou seja, o que
mais preocupa os programadores.

Para Ed Hersch,da CourtTVo
temor é que aconteça com a TV o que
aconteceu com a Tower Records,
grande varejista de CDs nos EUA que
acabou quebrando pela mudança
radical na forma de distribuição de
música surgida com a Internet.

Greg Moyer, da Voom TV, disse
temer que os canais não sejam mais
necessários, que a personalização
total dos conteúdos acabe com os
paradigmas atuais de
empacotamento.

Brooke Bailey Johnson, presidente
da Food Network, disse ter pesadelos

Charles Maday, do History Channel, e Brooke Johnson, da Food Network.

com a competição com a banda larga
quando o dispositivo de saída for a TV, e
não mais o computador."Para a nova
geração, o Apple TV será televisão"disse.
Ela ressalta que o importante é manter o
conceito das marcas."Quem tem uma
marca forte está garantido, pois elas
englobam um conceito e podem ser
aplicadas a todas as plataformas"afirmou.

Moyer lembrou que a Internet também
pode ser uma importante ferramenta de
marketing para os canais, como já vem
sendo utilizada, com estratégias virais de
propagação e criação de comunidades em
torno de certos conteúdos.

Um pouco mais otimista, Charles
Maday, do History Channel, acredita que o
modelo atual vai continuar por muito
tempo porque tem uma boa estrutura de
financiamento, que permite a criação de
conteúdos high-end."0s nichos não têm

modelo econômico, só comportam
produções baratas, ou UGC (user
generated content, ou conteúdos
gerados pelos usuários, como o
modelo do YouTube)"afirmou. Ele
acredita que o modelo de publicidade
atual ainda resistirá, mas que os canais
têm que olhar para onde caminha o
mercado."Para onde os publicitários
forem, este é o caminho"completou.

Uma curiosidade: o conteúdo
gerado por usuários é motivo de
muita gozação entre os executivos de
TV, gerando expressões como"looser
generated content" (conteúdo
produzido por perdedores) ou "user
generated crap" (porcaria produzida
por usuários).
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continua sendo um espaço no qual
produtores se encontram para
negociar co-produções e também
têm oportunidade de apresentar seus
projetos às redes de TV, sobretudo dos
EUA e Europa. Do Brasil participaram
seis empresas: Dharma Filmes
(Brasília),TVI (Florianópolis), Grifa
Mixer, Canal Azul, NSet e Labo Cine
(São Paulo). O objetivo principal era
contactar parceiros para co-produzir
ou canais de TV interessados em
investir nos projetos.

A ABPI-TV (Associação Brasileira
dos Produtores Independentes para
Televisão) foi uma das patrocinadoras
do evento, como parte de seu projeto
de exportação do audiovisual
brasileiro para televisão.

Mesmo obtendo grande
receptividade, o Brasil ainda
representa muito pouco deste
mercado não-ficcional. A América

Latina não é vista como foco prioritário
para a realização de co-produções
internacionais, segundo Carl Hall,da

Parthenon Entertainment, que
apresentou a master class
"International Co-Production"durante
o ReaIScreen Summit.

Segundo Hall,os melhores países
para os produtores e canais dos EUA
buscarem parceiros são a Alemanha, a
França, o Japão e a Inglaterra. Isto
porque, além de serem grandes
mercados consumidores,estes países
têm fundos que investem em co-
produções internacionais, e as
emissoras de TV participam
ativamente do processo, garantindo
financiamento e distribuição.

Hall explicou a uma platéia
formada basicamente por produtores
dos EUA que na América Latina as
emissoras de TV competem com as
produtoras, pois fazem seu próprio
conteúdo, e não há mecanismos de
financiamento para projetos
internacionais.

EVENTO REÚNE BRASILEIROS E CANADENSES

No final de janeiro, São Paulo recebeu mais de 40 produtores,
canais e autoridades canadenses para o 2° Encontro de Co-
Produção Brasil-canadá, promovido em conjunto pelo

Consulado Geral do Canadá em São Paulo, ABPI-TV e Cinema do Brasil.
O evento teve um dia de seminários nos quais se debateram

temas relativos aos mecanismos de co-produção existentes nos dois
países (que têm um acordo, assinado no ano passado), seguido por um
dia de reuniões individuais e dois dias de networking em um hotel no
litoral paulista.

O Canadá vem se destacando como um dos principais parceiros
do Brasil em co-produção. Hoje há cerca de 30 projetos em
andamento, em diferentes estágios, como o longa "Ensaio Sobre a
Cegueira"dirigido por Fernando Meirelles,da O2 Filmes,e"Rainforest
Gold"co-produção da Grifa mixercom o National Film Board e a
Discovery Canada. Foram levantados aproximadamente CAD$ 65
milhões em possibilidades de negócios.

A primeira produção beneficiada pelo recente acordo de co-
produção teve seu acordo assinado em dezembro de 2006.Trata-se de
"Citizen Dancer- Streets of Encounter"da Bossa Nova Films,de São
Paulo,e da Productions Espace Vert X lnc& Stormy Nights Productions
II Inc,do Canadá.

O documentário conta a trajetória de um grupo de 42 jovens da
periferia de São Paulo que trabalha com o coreógrafo Ivaldo Bertazzo,
um dos mais prestigiados do país.

Ivaldo trabalha com estes meninos desde maio de 2003 e juntos já
produziram os espetáculos"Samwaad"e"Milágrimas"e realizaram
apresentações em Paris (França) e em Haia (Holanda).

A versão canadense do documentário será exibida no Canadá na
TV 5 nos próximos meses. A versão brasileira está em fase de
finalização e negociação para exibição em TV também nos próximos
meses, segundo a Bossa Nova.
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