
No Brasil, praticamente 
todo o material de teledra-
maturgia é produzido pelas 
próprias emissoras. Como no 
restante do mundo, cinema e 
televisão poderiam andar de 
mãos dadas aqui, mas o mo-
delo adotado no País seguiu 
outra trilha. A TV aberta co-
meçou nos anos 50, com base 
em uma lógica muito seme-
lhante à de Hollywood de 1940 
— um único grupo controlava 
os estúdios de produção, a 
estrutura de distribuição e a 
cadeia de salas de exibição. 

Na Europa, parte dos re-
cursos das emissoras de te-
levisão é canalizada para a 
produção cinematográfica. É o 
caso, por exemplo, da inglesa 
BBC. Cineastas como Stephen 
Frears e Ken Loach assinam 
extensa produção de telefilmes 
feitos para a BBC e exibidos 
no cinema também. A mesma 
estratégia acontece na italiana 
RAI, na TV Espanhola e na 
portuguesa RTP. Nos Estados 
Unidos, as emissoras de televi-
são podem ter no máximo 30% 
de produção própria veiculada, 
e o restante é contratado no 
segmento independente. A 
medida assegurou a sobrevi-
vência dos estúdios de cinema 
naquele país. Em ambos os 
mercados, a regulação propi-
ciou uma saudável integração 
entre detentores de 
rede e produtores 
independentes.  

Mas estamos ten-
tando sair desse for-
mato, ainda que a 
passos de tartaruga. 
A face mais visível de 
que é possível uma 
eficiente parceria en-
tre cinema e televi-
são é a Globo Filmes, 
subsidiária da emis-
sora líder, que tem 
oferecido aos filmes 
brasileiros uma es-
trutura de mídia, lan-
çamento e promoção 
inexistente até então. 
Desde a sua criação, 
em 1998, a empresa 
já participou da pro-
dução e co-produção 
de aproximadamente 
60 filmes.

Nesse lote há estouros co-
merciais, como Cidade de Deus 
(3,3 milhões de ingressos vendi-
dos) e Carandiru (4,7 milhões), 
que depois viraram séries tele-
visivas, 2 Filhos de Francisco 
(5,3 milhões) e Se Eu Fosse 
Você (3,6 milhões). Casseta e 
Planeta – o Filme e A Grande 
Família, formatos televisivos que 
migraram para a telona, foram 
feitos com recursos próprios. Da 
chamada Retomada do Cinema 
Brasileiro, a partir de 1992, 17 
dos 20 filmes de maior público 
são co-produções da Globo Fil-
mes. Até o fim do ano a empresa 
estreará, dentre outros longas, 
Primo Basílio, O Homem que 
Desafiou o Diabo e Cidade dos 
Homens. Não Por Acaso, estrela-
do por Rodrigo Santoro, chegou 
em junho aos cinemas. 

“A troca de experiências 
entre profissionais do cinema 
e da televisão sempre existiu 
porque muitas vezes esses pro-
fissionais trabalham nas duas 
áreas ou migram de uma para 
outra”, afirma Carlos Eduardo 
Rodrigues, diretor executivo 
da Globo Filmes, que, além dos 
longas de ficção, recentemente 
participou da co-produção 
dos documentários Vinícius e 
Cartola, ainda não exibidos na 
telinha, e da animação Xuxi-
nha e Guto Contra os Monstros 
do Espaço. “É uma parceria 

profissional que associa forças 
complementares e tem gerado 
bons resultados em termos de 
qualidade e aumento de públi-
co para os filmes.”

Rodrigues acrescenta que 
a Rede Globo apóia o cinema 
brasileiro exibindo regular-
mente longas nacionais em sua 
grade. Segundo levantamento 
feito pela Agência Nacional do 
Cinema (Ancine), a emissora 
exibiu 65 longas nacionais no 
ano passado, a grande maioria 
sem nenhum tipo de associação 
com a Globo Filmes. “Supera-
mos as TVs não privadas e os 
canais fechados”, festeja o exe-
cutivo. A exibição na televisão 
aberta se dá normalmente de 
24 a 30 meses depois de o filme 
ser lançado no cinema — em 
2006, foram exibidos filmes 
lançados de 2003 para trás. 

Mão dupla
A Rede Record, por sua 

vez, pretende abrir espaço em 
sua programação para a pro-
dução independente. A emis-

sora vai disponibilizar US$ 2 
milhões anuais para financiar 
produtoras independentes no 
desenvolvimento de diversos 
tipos de conteúdo. “Queremos 
séries, documentários, filmes 
e animação”, revela o diretor 
de programação, Hélio Vargas. 
A única exceção será para 
formatos de teledramatur-
gia, que tem um modelo de 

negócio diferente e requer a 
produção interna. “A receita 
das vendas de novelas para 
o exterior é importante para 
o financiamento de novas 
produções, e por conta disso 
pretendemos aumentar nosso 
banco de autores, diretores e 
elenco”, justifica.

A aproximação entre cine-
ma e TV, no entanto, ainda não 
entusiasmou o segmento das 
independentes. Andréa Barata, 
sócia e produtora da 02 Filmes, 
responsável pelos filmes Antô-
nia e Cidade de Deus e pelas de-
rivadas séries Antônia e Cidade 
dos Homens, observa que a Glo-
bo Filmes surfa sozinha nesse 
ambiente e a televisão brasileira 
tem o hábito de comprar poucos 
longas nacionais. 

Quase dois irmãos
Parceria entre cinema e televisão abre espaço para novas produções

Projeto tem exibição
na telinha e na telona

Rodrigues: parceria tem gerado bons resultados

Andréa: emissoras de TV no Brasil compram poucos filmes de produção nacional

Outro exemplo de par-
ceria bem-sucedida entre 
televisão e cinema é o Docu-
menta Brasil, desenvolvido 
pelo SBT em parceria com 
a ABPI-TV, o Ministério da 
Cultura e a patrocinadora, 
Petrobras. Cada documentá-
rio, que recebeu R$ 550 mil 
antes de chegar à telinha, 
será exibido posteriormente 
no cinema em versão lon-
ga-metragem. O projeto é 
elogiado por amarrar produ-
ção, exibição, patrocínio e 
governo em uma mesma teia 
de relacionamento.

Um dos cineastas con-
templados é Toni Venturi 
(Cabra Cega), que finalizou 
o documentário Rita Cadillac, 
a Lady do Povo.  “O lado A 

da personagem todo mundo 
conhece, o da primeira pin-
up brasileira. O que eu pre-
tendo é mostrar outra faceta, 
a Rita de Cássia em carne e 
osso”, conta. O filme aborda, 
de forma não cronológica, 
os tempos de chacrete, o 
ciclo de cantora, quando se 
transformou na rainha dos 
caminhoneiros e dos presidi-
ários, e sua recente atividade 
no cinema pornô. A versão 
televisiva tem 48 minutos de 
duração e o longa-metragem, 
75 minutos. 

Venturi, aliás, foi um dos 
pioneiros no condomínio tele-
visão e cinema. Há dez anos, 
ele estreou como diretor de 
cinema assinando O Velho, 
sobre o ícone comunista bra-

sileiro Luis Carlos Prestes. 
Além da versão cinematográ-
fica, o material rendeu uma 
série em quatro capítulos 
veiculada pela GNT. “Estamos 
atrasados 20 anos em relação 
à Europa, que adotou desde 
o início um formato que oxi-
genou o conteúdo televisivo 
e cultivou canais públicos 
fortes e diversificados”, conta. 
Ele acredita que uma ruptura 
desse modelo trará benefícios 
incalculáveis para o setor 
audiovisual brasileiro. “O 
padrão global é tecnicamen-
te elogiável, mas, do ponto 
de vista cultural, gerou uma 
homogeneização que nos em-
pobreceu. Não dá para aceitar 
atores cariocas falando ‘nor-
destês’ nas novelas.”



Opinião

Estávamos em um painel da 
ABTA, em épocas ainda mais 
heróicas na história da implan-
tação da TV por assinatura no 
Brasil. O representante de um 
canal internacional falava, em 
portunhol, algo como “Estamos 
em mais de 120 países, temos 
mais de 150 milhões de assi-
nantes...”, e anunciava, então, 
que iria produzir um progra-
minha, de uns seis episódios, 
com verba incentivada. Coube 
a mim segui-lo, e fui sincero: 
nós, do Multishow, não estamos 
em 120 países e não temos 
150 milhões de assinantes, 
mas, como acreditamos que a 
produção nacional é o nosso 
caminho para falar ao assinan-
te brasileiro — nós, que somos 
um canal brasileiro feito por 
brasileiros e para brasileiros 
—, estamos colocando no ar 
cinco programas, em um total 
de mais de 200 episódios. E 
com verba do canal, ou seja, o 
chamado dinheiro bom.

Passados quatro ou cinco 
anos, a TV por assinatura, 
como um todo, vem crescendo, 
e com ela a mais do que neces-
sária presença da produção 
independente na grade dos ca-

AINDA DÁ TEMPO OU...
RETROCEDER NUNCA!!!!

nais. Permanecem, no entanto, 
os problemas crônicos: a massa 
crítica que um canal com 150 
(e viés de alta!) milhões de 
assinantes gera, claro, é infini-
tamente superior ao que estão 
circunscritos ao nosso merca-
do. Licenciam-se programas 
internacionais (competitivos!) 
por US$ 1,5 mil ou US$ 2 mil, 
enquanto dificilmente se con-
segue produzir um episódio 
nacional por menos de uns R$ 
15 mil. A conta, por enquanto, 
continua difícil de fechar. 

Fazer crescer o mercado 
interessa a todos nós, envol-
vidos na atividade. E essa 
consciência, a consciência de 
que estamos todos nesse barco 
— buscar o crescimento do 
mercado —, faz com que canais 
e produtoras independentes, 
cada vez mais, busquem um 
alinhamento, a convergência 
de interesses. O custo Brasil, 
naturalmente, existe nas con-
tas de todas as empresas, mas 
não adianta chorar às pitangas: 
afinal, somos o que somos, en-
quanto formos. Foi com esse 
objetivo — alinhar expectati-
vas — que o Multishow criou 
um workshop (já classificado 

de pitching às avessas!!!) no 
qual apresentou ao mercado as 
necessidades de programação, 
a demanda de produção, com 
indicação clara de realidades 
orçamentárias por episódio, 
sinalizando possível ocupação 
da grade em 2008. A resposta, 
madura, das produtoras in-
dependentes e o andamento 
do processo sinal izam um 
evidente desenvolvimento do 
relacionamento entre canal e 
produtora independente.

Sempre tive horror de uma 
prática corrente entre o pes-
soal da produção, com a mania 
de “receber uma encomenda”. 
Sempre me pareceu que se 
pode encomendar algo assim 
como 12 latas de cerveja para 
beber com duas dúzias de 
sardinhas, mas dificilmente se 
“encomenda” um programa de 
TV — que exige o desenvolvi-
mento de uma parceria entre as 
partes. E é isto que, cada vez 
mais, vai sendo encontrado: 
companheiros de uma mesma 
jornada, de uma mesma ban-
deira — a bandeira da produ-
ção independente em nossos 
canais. Não quero parecer 
Pollyana — aquele antigo filme 

em que aquela personagem to-
linha via tudo cor de rosa... —; 
problemas persistem.

O ideal, para que se consiga 
uma linha de montagem verda-
deiramente azeitada, é que o 
canal receba o programa real-
mente pronto. Ou seja, uma vez 
que canal e produtora tenham 
alinhado o pleno conhecimento 
do projeto, o produto (“pro-
grama”) que chega à emissora 
pode ir ao ar sem necessidade 
de revisão. Hoje, na maioria dos 
casos, ainda temos a revisão. 
Da revisão... da revisão...

Para isso, evidentemente, a 
relação entre canal/produtora 
independente precisa ser a 
mais clara possível, baseada 
em confiança mútua. Só a par-
tir dessa confiança poderemos 
crescer — juntos. Como em 
todo processo criativo, egos 
precisam ficar pelo meio do ca-
minho, a fim de que o programa 
— embora responsabilidade fi-
nal de um — não seja o feudo de 
nenhum... Pollyana de novo? Si-
nalizações existem de que esse 
tipo de relacionamento adulto, 
profissional, é possível. Por ou-
tro lado, sinalizações persistem 
de que a jornada ainda é longa, 

tem neguinho que ainda não 
percebeu a dinâmica do proces-
so e ficamos nós na “revisão”, na 
necessidade de ajustes, seja na 
edição ou finalização. 

Creio estarmos vivendo o 
melhor momento nesse proces-
so de parceria. Os canais brasi-
leiros, acredita-se, terão, final-
mente, acesso aos mecanismos 
de incentivo fiscal, aumentando 
seu poder de investimento, 
embora as produtoras ainda te-
nham dificuldade em perceber 
o gigantesco espaço que tem 
à sua frente para ocupar em 
nossas grades com projetos in-
centivados. Enquanto os canais 
estrangeiros nadam de braçada 
com o sucesso de séries — nem 
todas obrigatoriamente boas 
—, a dramaturgia (que é muito 
cara!!!!) brasileira não está em 
nossos canais de assinatura...

Ainda recentemente (edi-
ção de 15/07), o Variety procla-
mou que a TV por assinatura, 
nos Estados Unidos, bateu no 
teto. Vamos aproveitar, aqui, 
o enorme espaço que temos 
pela frente. Ainda dá tempo, 
pois, afinal, e acima de tudo, 
retroceder nunca!!!!!! Render-
se jamais!!!!!
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“A TV por assinatura, por 
exemplo, só começou a fazer 
série por causa do artigo 39 da 
Ancine (incentivo para co-
produção das programadoras 

internacionais 
de TV paga com 
p r o d u t o r a s 
brasileiras in-
dependentes). 
Praticamente 
ninguém inves-
tiu dinheiro bom 
para tocar uma 
produção, até 
porque o Brasil 
não alcançou o 
número de as-
sinantes proje-
tado no início”, 
reclama. “E na 
TV aberta o ce-
nário poderia 
mudar radical-
mente se fosse 
implodido o mo-
delo verticaliza-

do existente, o de cada emissora 
produzir e exibir o seu próprio 
conteúdo.”

Gil Ribeiro, diretor da pro-
dutora Mixer, diz que o Brasil 

está muito atrasado em relação 
ao restante do mundo, onde a 
aliança entre os dois veículos 
é mais consolidada. “Como a 
indústria de televisão no Brasil 
é muito desenvolvida, transfor-
mando as próprias emissoras 
nas maiores produtoras de 
teledramaturgia, as produções 
independentes esbarram nesse 
muro quase intransponível”, 
assinala. A Globo Filmes, com 
quem a Mixer produz o longa 
Besouro, seria a exceção que 
confirma a regra. 

 “Na TV por assinatura, que 
não tem verba para a autoprodu-
ção, as criações independentes 
ocupam algum espaço”, diz o 
profissional, que emplacou em 
parceria com a GNT a badala-
da série Mothern, já com duas 
temporadas. “Mas são nos canais 
pan-regionais, como Sony, Fox, 
Turner e Disney, que o casa-
mento vai de vento em popa”, 
acrescenta. Em co-produção 

com a Discovery Canadá 
e a National Film Board, a 
Mixer está desenvolven-
do o docudrama Leões 
da Mata Atlântica, na 
linha de A Marcha dos 
Pingüins. “A parceria in-
ternacional é o caminho 
para viabilizar o nosso 
negócio, já que hoje não 
há produtoras no Brasil 
que sobrevivam apenas 
da relação com a televi-
são aberta.”

A grade que
não satisfaz

N a  o p i n i ã o  d e 
Fernando Dias, presi-
dente da ABPI-TV (As-
sociação Brasileira dos 
Produtores Indepen-
dentes), a pouca freqüência do 
filme brasileiro na grade das 
emissoras é outro ângulo cruel 
da história. “A Globo programa 
uma semana de filme nacional, 

o que é pouco; os canais pú-
blicos exibem alguma coisa e 
a Record, a Band e o SBT não 
mostram quase nada; todas 
preferem comprar produtos 

Wilson Cunha
Diretor geral do canal Multishow

Ribeiro: parcerias internacionais para viabilizar negócios Barros: início de aproximação entre cinema e TV 
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Tempo de se reinventar
Em uma era de mp3, produtoras de som buscam caminhos para mudar

Como sócio da YB Music, 
Maurício Tagliari é o primeiro a 
reconhecer que as espantosas 
inovações ocorridas dentro dos 
estúdios de som, como samplers, 
computadores e afinadores, pra-
ticamente perdem de longe para 
o que ocorreu em torno desses 
aparatos: “O que é fato é que o 
formato de trilhas, jingles e spots 
deixou de ter sentido”. Para ele, 
cada vez mais cresce o papel 
das agências de promoções, que 
ganham espaço em relação às 
agências de publicidade. 

“Cada vez menos se investe 
na promoção de um produto, 
preferindo-se a associação da 
marca a um evento. Assim, o 
refrigerante patrocina um show 
com público, que será transmiti-
do pela televisão, pela internet, 
pelos celulares, lançado em CD 
e DVD, e poderá originar publi-
cações”, diz Tagliari. Quando se 
fala em internet, surge a figura 
do agregador de conteúdo, que é 
quem o redistribui para os sites, 
portais, etc. No caso dos celula-
res, entram em cena empresas 
integradoras, que distribuem os 
conteúdos (como os ringtones)
para as operadoras de telefonia. 

“Estamos passando por mu-
danças importantes na área de 
comunicação, com a introdução 
de novos formatos. Em ter-
mos criativos, isso abre outras 
oportunidades de negócios”, diz 
Arthur Minassian, o Tula, sócio-
diretor da Play It Again. Essas 
novas oportunidades signifi-
cam alguns projetos inovadores, 
como o lançamento, há um ano, 
da PlayRK30, cujo nome foi 
inspirado no programa PRK30, 
veiculado durante os anos 50 na 
Rádio Nacional. A empresa, que 
tem como sócio o radialista e 
humorista Beto Hora, pretende 
desenvolver conteúdos especí-
ficos para o rádio, resgatando a 
força dessa mídia. Outro projeto 
diferenciado que a Play It Again 
está desenvolvendo é a produ-
ção das gravações de espera 
telefônica da Vivo, maior ope-
radora de telefonia celular, que 
foi percebida pela companhia 
como um importante ponto de 
contato do cliente com a marca. 
“Os novos projetos ainda não são 
aceitos com facilidade porque 
os anunciantes não conhecem 

essas novas possibilidades. Falta 
conhecimento por parte das 
agências no que tange a isso. Esse 
projeto da Vivo, por exemplo, 
ocorreu a partir de um contato 
direto deles”, declara Tula.

Sérgio Campanelli, CEO da 
MCR, outra empresa veterana na 
área, mostra-se à vontade no novo 
ambiente. A recente renovação 
da equipe da produtora, com a 
contratação de novos talentos, 
tem possibilitado mais oxigenação 
aos projetos. Para Campanelli, 
o diferencial é que a geração 
mais nova não se assusta com 
novidades. “Quando falamos em 
fazer rádio, clipes, colocar tudo 
na internet, fazer ‘guerrilha’ em 
botecos, nunca ouço um ‘vou 
pensar’”, relata. 

A internacionalização também 
tem sido um importante caminho 
para os trabalhos da MCR. Recen-
temente, a produtora desenvol-
veu a trilha de um comercial da 
Coca-Cola produzido pela Stink 
Films, de Londres, e dirigido 
pela celebrada sueca Stylewar. 
O comercial, exibido na América 
Latina, é cantado em um idioma 
inexistente, especialmente criado 
para o filme.

Outro projeto é a Rádio Facu, 
um braço da MCR, com 41 progra-
mas em produção envolvendo 15 
universidades e feito em parceria 
com a 97,7 – Rádio Energia. O pro-
jeto é acessível via rádio FM, inter-
net, blogs e sites, como MySpace e 
YouTube, “porque haverá muitos 
clipes dos programas”, diz o CEO, 
que se associou a uma produtora 
de vídeo para essa iniciativa. 

A YB, de Tagliari, desde 1999 
embute a gravadora de mesmo 
nome — que tem até um selo 

interno, o Instituto. Via website, a 
gravadora divulga e comercializa 
nomes que vão do Trio Mocotó 
a Curumin, passando por Arrigo 
Barnabé, Nação Zumbi e música 
erudita, somando-se às atividades 
do estúdio-produtora. Como pre-
sidente da Associação Brasileira 
das Produtoras de Fonogramas 
Publicitários (Aprosom) e mem-
bro da diretoria da Associação 
Brasileira de Música Independen-
te (ABMI), Tagliari tem outras 
preocupações, que não a música. 
Segundo ele, a remuneração nes-
tes tempos de internet ficou ainda 
mais complicada, e a Aprosom, 
através de grupos de trabalho 
integrados por fóruns na internet, 
busca a sinergia entre licencia-
mento, trilhas e produtos. 

Se antes as produtoras dis-
tribuíam CDs individuais com as 
peças, ou seja, cada cópia era 
remunerada, agora, com o mp3 
isso acabou, já que pode haver 
a reprodução a distância via 
internet. Como fazer para remu-
nerar ringtones, por exemplo? O 
que existe de proposta é o DRM 
(Digital Right Management), 
que é uma forma de encriptar o 
arquivo — inserindo nele uma 
identificação/regulagem. Através 
disso, pode-se regular o número 
de execuções. Para o público que 
faz downloads, ocorre a mesma 
coisa — na prática, os sites ofere-
cem downloads gratuitos que são 
pagos pelo interessado, a saber: 
artista, gravadora ou marca. 

Já o não reconhecimento do 
direito autoral em relação à obra 
publicitária, como ocorre em mú-
sica em geral, é uma luta antiga. 
No Brasil, a obra publicitária é 
remunerada apenas pelo cliente, 

e nunca mais, diferentemente 
do que ocorre em países como 
Argentina, Alemanha, Espanha, 
França, Inglaterra e Estados 
Unidos. O problema reside no 
fato de o Escritório Central de 
Arrecadação de Direitos Autorais 
(Ecad) obter sua receita do fatu-
ramento das emissoras. Ou seja, 
não é uma questão de arrecadar 
mais, mas de distribuir entre mais 
profissionais, que é o ponto no 
qual a coisa complica.

Alan Terpins, sócio-diretor 
e produtor executivo de A Voz 
do Brasil, conta a trajetória de 
sua produtora: criado em 1979, 
o estúdio se firmou trabalhando 
com spots, jingles e trilhas. Mas, 
aos poucos, outros caminhos 
foram surgindo. Atualmente, a 
busca é por negócios em áreas 
em que não atuavam antes, 
como trilhas de longa-metragem 
e finalização para programas de 
TV (como o Mothern, do GNT, e 
O Circo do Edgar, do Multishow, 
ambos produzidos pela Mixer). 
Vem aí um CD, acoplado a um 
livro e a um DVD, com o conteú-
do criado e desenvolvido por A 
Voz do Brasil em parceria com a 
gravadora ST2.

Para Terpins, o criador, o 
cliente, o estúdio, o produtor, os 
músicos e os maestros hoje se de-
frontam com um leque maior de 
mídias. Por enquanto, em termos 
de qualidade, quando se fala em 
internet, o que se encontra é uma 
limitação, com a qualidade de áu-
dio se apresentando como pior do 
que rádio ou TV. “Mas os arquivos 
e as compressões vêm sendo apri-
morados e, naturalmente, chegará 
a hora em que serão igualadas”, 
afirma Terpins. 

internacionais”, queixa-se. 
O outro lado é a suposição 

das emissoras de que manter 
um núcleo de produção custa 
mais barato do que comprar 
conteúdo das independentes. 
“Se colocar na ponta do lápis, 
elas irão perceber que é mais 
caro, porque se esquecem 
do custo de manutenção de 
equipe e equipamentos”, as-
sinala. No fundo, elas teriam 
apego ao direito patrimonial, 
de querer fazer outras vendas 
daquele mesmo produto. “O 
curioso, no entanto, é que as 
emissoras nem lojinhas têm 
para comercializar suas mar-
cas. Comparado aos Estados 
Unidos, ainda somos amadores 
na área de licenciamento.”

Um pouco mais otimista, 
Leonardo Monteiro Barros, 
sócio da Conspiração Filmes, 
afirma que, se cinema e te-
levisão andaram distantes 
durante muito tempo, agora 
começaram a se aproximar. 
Parte dessa virada, acredita, 
deve ser creditada à Rede 
Globo, hoje grande parceira 
da sétima arte, responsável 
pelo incremento do mercado 
e pela maior visibilidade do 
cinema nacional. “Embora 
com linguagem diferente, o 
cinema é um produto nobre 
para a televisão, e estamos 
superando uma barreira. São 
dois mercados que podem 
mutuamente se fertilizar.” Em 
co-produção com a Globosat, 
a Conspiração fez Traição e 
Gêmeas, estréia de Andrucha 
Waddington. Com a Globo Fil-
mes, assinou, dentre outros, 
Casseta e Planeta – o Filme e 
2 Filhos de Francisco. 

A Gullane Filmes, que pro-
duziu Bicho de 7 Cabeças e O 
Ano em que Meus Pais Saíram 
de Férias, está cavando seu 
espaço na telinha. Em parceria 
com a Globo e a HB Filmes, 
produziu a série Carandiru 
– Outras Histórias. Ao lado 
da HBO, prepara uma série 
de ficção de Karim Ainouz e 
Sérgio Machado. “Se hoje as 
TVs abertas exibem 100% do 
que produzem, a minha espe-
rança é que amanhã passem a 
produzir 90% e comprar 10%, 
depois de amanhã, 80% e 20%, 
e assim por diante”, aposta 
o sócio Fabiano Gullane. “É 
uma tendência, embora não 
no ritmo e no volume de que 
gostaríamos.” O bom filme 
nacional, acredita, tem audi-
ência garantida na telinha e 
prestígio da crítica, caso de 
Carandiru, alavancado pela 
enorme máquina de publici-
dade da Rede Globo.

D
iv

ul
ga

çã
o

Terpins: negócios em áreas como cinema e 
finalização de programas de TV 

Minassian: novos projetos ainda não são aceitos com facilidade
porque os anunciantes não conhecem as possibilidades recém-criadas

A

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, 20 ago 2007. Reportagem Especial, ano 29, n. 1272, p. 34-36.


