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Este setor, que viveu período de euforia nos canais pagos, enfrenta queda de 30% nos últimos 
anos.  
 
Você chega em casa, depois de um dia de trabalho e resolve assistir a um filme ou a um novo 
episódio de seu seriado preferido na TV por assinatura. O que você prefere: o original, 
legendado, ou uma versão dublada? Essa tem sido a grande dúvida dos canais que estão 
presentes no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), o 
País possui uma base de 4,5 milhões de assinantes, até setembro de 2006, e uma parte desse 
total prefere, sim, a programação dublada. "Muita gente tem vergonha de dizer que prefere 
filmes dublados", afirma o vice-presidente da Hebert Richers, Hebert Richers Júnior.  
 
Bem, então acredita-se que o negócio de dublagem está indo muito bem? Não. O setor vem 
apresentando queda, e de 2000 para cá, a redução no volume de produções dubladas já 
atingiu cerca de 30%. "A demanda para a dublagem de programas e filmes para a TV por 
assinatura está cada vez menor", confirma Richers Júnior.  
 
O executivo lembra ainda que é só assistir à televisão para perceber a diminuição dos 
chamados "enlatados" e o aumento das produções nacionais. "Apesar de ser uma coisa boa 
para a TV brasileira e o próprio País, os estúdios de dublagem acabaram sofrendo com o 
crescimento das produções nacionais."  
 
Na verdade, o tempo áureo da dublagem para a TV por assinatura ocorreu entre os anos de 
1998 e 2002, "quando uma série de canais da TV por assinatura começaram a utilizar os 
recursos da dublagem no País", comenta o diretor-geral da Alamo Laboratório de 
Cinematografia e Som, Alan Stoll. "Mas a aposta dos canais nos programas dublados durou 
pouco e a legendagem ganhou mais espaço", diz Richers Júnior.  
 
Na verdade, alguns canais optaram por manter uma programação dublada, uma vez que ela 
tem espaço na TV por assinatura e possui telespectadores fiéis a esse tipo de exibição. Já 
outros decidiram partir para a legenda, um recurso preferido, principalmente, pelas pessoas 
que gostam de preservar a essência do conteúdo do programa ou filme assistido, como os 
cinéfilos.  
 
Com esse equilíbrio, o mercado apresenta um esboço de reação, "mas os níveis ainda estão 
bem abaixo dos registrados em 2002. A queda ocorreu de forma substancial, porém a 
recuperação está sendo de forma homeopática", completa Stoll.  
 
"Na verdade, existe uma falsa impressão de aquecimento no mercado de dublagem, o que 
acontece é que o filme já dublado é aproveitado e repassado várias e várias vezes pelos 
canais", afirma Richers. Canais, estes, que resistiram em falar sobre o assunto para este 
jornal.  
 
Entre os fatores apontados pelas empresas de dublagem como responsáveis pela queda na 
procura desse recurso estão o aproveitamento de muito material que já foi dublado no 
passado, a significativa repetição desses filmes, a dublagem feita no exterior (em Miami, 
Venezuela, Argentina, e outros países da América Latina), além da pulverização do setor.  
 
"Anteriormente, o mercado de dublagem se resumia a poucos estúdios no eixo Rio-São Paulo, 
hoje, há um grande número de empresas no mercado, dividindo ainda mais a demanda", conta 
Stoll. Em média, a dublagem de um episódio de um seriado, com duração de cerca de 30 
minutos, tem um custo de R$ 3 mil.  
 
Já na opinião da diretora da Centauro do Brasil, empresa que faz dublagem e também 
legendagem, Edely Cremonesi, os negócios estão até que indo bem. "Temos contratos com 
canais com programação mensal, e estamos com um movimento normal nos estúdios." A 
executiva revela que o número de dublagens caiu no período pós-11 de setembro, em 2001, 



mas a recuperação está ocorrendo gradualmente. A empresa possui também estúdios em 
Miami, para a produção em inglês, e em Bogotá, na Colômbia, para material em espanhol.  
 
No que diz respeito à legendagem, a executiva avalia que houve uma grande melhora na 
qualidade das legendas. "No início da TV paga no Brasil, os canais estavam fora do País, o que 
resultava em legendas de má qualidade na programação. Eles procuravam somente o menor 
preço", afirma Edely.  
 
"Agora, eles perceberam que mais importante que o valor é a qualidade do produto final", 
continua. Quem compartilha dessa opinião é o diretor de atendimento e marketing da Drei 
Marc, Marcelo Camargo. A empresa, especializada em legendas, tem em seu portfólio de 
clientes os canais da Globosat, o que inclui aí os cinco Telecines. "O mercado de legendas 
passou por amadurecimento nos últimos anos, não há mais espaço para amadores nesse 
segmento."  
 
Segundo Camargo, esse processo é resultado da exigência do assinante. "Cresce a cada ano o 
número de assinantes de TV paga e eles exigem programas de qualidade; a legenda passou a 
ser fundamental para os canais manterem a fidelidade dos assinantes", afirma. O executivo 
lembra bem que a carga tributária também é uma barreira no setor. "Em outros países não 
existem tantos encargos sociais, o que torna esse tipo de serviço mais barato. Não é à toa que 
canais optam por dublar ou legendar seus programas fora do País."  
 
Quando questionado sobre o crescimento que o setor vem apresentado, Camargo informa que 
a Drei Marc tem apresentado salto no volume de trabalho, sem divulgar números.  
 
Um exemplo de um canal que faz suas legendas e dublagens no exterior é o HBO. Essa é uma 
opção que outros canais também se utilizam. Hoje, no Brasil, o custo para legendar um filme 
varia de R$ 1 mil a R$ 2,5 mil.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 mar. 2007. Comunicação, p. C6. 
 


