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CARREIRAS

CONTRATAÇÕES Os investimentos previstos para o setor de audiovisual geram demanda por profissionais

Produtoras contratam para atender tevê digital

k TALENTO

«No nosso caso,
o ingrediente é
talento e, por isso,
selecionaremos
os melhores talentos
disponíveis»
ALEX PIMENTEL
DIRETOR DA CASABLANCA

Já publicamos 5.000 reportagens sobre

CARREIRAS
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

k CONTRATAÇÕES

«Contratamos
22 profissionais
preparados para
as novas tecnologias
que surgirão com a
tevê digital»
PAULO ROBERTO SCHMIDT
SÓCIO DA MARGARIDA FILMES

Estudo da Fundação João Pinheiro mostra que,
entre 1985 e 1994, as atividades culturais geraram
150 postos para cada R$ 1 milhão investidos

A diretoria do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) destinou
recursos para o desenvolvi-
mento do primeiro chip para
equipamentos de transmissão
de sinais de TV digital reali-
zado no Brasil.

Os recursos, no valor R$
14,6 milhões e não reembolsá-
veis, são os primeiros prove-
nientes do Fundo de Tecnolo-
gia (Funtec). O financiamento
equivalerá a 85,4% do custo
total do projeto de R$ 17 mi-
lhões. Criado em 2006, o Fun-
tec destina-se a apoiar projetos
que estimulem o desenvolvi-
mento tecnológico e a inova-
ção de interesse estratégico
para o País, em conformidade
com os Programas e Políticas
Públicas do Governo Federal.

Os recursos serão destinado
para a União Brasileira de Edu-
cação e Assistência (Ubea -
PUC-RS) e o Centro de Exce-
lência em Tecnologia Eletrôni-
ca Avançada (Ceitec), que fa-
bricarão o chip. Os investimen-
tos também beneficiarão a em-
presa RF Telecomunicações,
que fabricará e comercializará
os moduladores que conterão
os chips desenvolvidos no pro-
jeto. A empresa será interve-
niente no contrato e respon-
sável pelo aporte de recursos
correspondente à contraparti-
da de 14,6% do custo total do
projeto.

Fundo beneficia
produção para
tevê digital

são paulo

As mudanças para o padrão digi-
tal de televisão começam a pro-
mover uma movimentação no
mercado profissional do setor
audiovisual, que receberá apor-
tes de cerca de R$ 1,170 bilhão até
2013. “A expectativa é que os in-
vestimentos tripliquem o núme-
ro de vagas”, acredita Paulo Ro-
berto Schmidt, diretor da Asso-
ciação Brasileira de Produção de
Obras Audiovisuais (Apro)e sócio
da Margarida Flores e Filmes. Se-
gundo o dirigente, só as produto-
ras geram cerca 50 mil empregos
diretos.

A maior parte dos investimen-
tos virá de duas linhas de finan-
ciamento inéditas para o setor,
criadas pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), no ano passado:
o Programa de Apoio à Imple-
mentação do Sistema Brasileiro
de TVDigital Terrestre (Protvd)e o
Programa de Apoio a Cadeia Pro-
dutiva do Audiovisual (Procult),
que oferecem mais facilidades de
acesso ao financiamento direto
com instituição. Até o final do ano
só o Procult deve liberar R$ 175
milhões financiar todas as moda-
lidades do setor, desde a produ-
ção de filmes até a construção ou
reforma de salasde exibição, pas-
sando pela distribuição e a pres-
tação de serviços de infra-estru-
tura. “Acreditamos que eles ge-
rem uma demanda expressiva de

financiamento e, com isso, novas
vagas”, acredita Luis André Sá
D’Oliveira, gerente do departa-
mento de Economia da Cultura
do BNDES. “O efeito dos investi-
mentos no setor é multiplicador”,
justifica.

O gerente cita os resultados de
dois estudos,que ajudama apon-
tar o resultado destes efeitos. Um
estudoda FundaçãoJoãoPinhei-
ro-MG, identificou que entre
1985 e 1994, as atividades ligadas
àculturageraram 150postospara

cada R$ 1 milhão investido. Se-
gundo dados do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea),
o conjunto do setor de audiovi-
sual respondeu em 2004 por 5%
dos empregos formais do país.

No entanto, até agora, o pro-
grama aprovou um projeto e tem
dezoito em análise. “São progra-
mas novos, para um setor que o
banco ainda não atuava e que
ainda estão sendo entendidos
pelo mercado”, justifica.

Investimentos
A produtora Margarida Flores e
Filmes é uma dasque reflete o oti-
mismo da Apro e espera triplicar o
número de funcionários e cola-
boradores. “Contratamos22 pro-
fissionais preparados para as no-
vas tecnologias da TV digital. São
profissionais que nasceram na
cultura da Internet e que sabem
lidar com oconceito da interativi-
dade e da convergência”, explica
Paulo Roberto Schmidt, sócio da
produtora,que, atualmente,con-
ta comuma equipe de143 profis-
sionais fixos e 500 temporários.

“A cada produção agregamos
novos profissionais. Háuma esti-
mativa de que, só em São Paulo,
surjam 20 canais digitais no pró-
ximo mês. Por isso estamos nos
preparando e estruturando para
produzir mais”, completa.

O empresário está investindo
R$ 1,5 milhão em infra-estrutura
e aguarda a aprovação de um fi-
nanciamento de R$ 22,5 milhões
do BNDES, para realizar mais in-
vestimentos em infra-estrutura e
equipamentos.

Apesar dos aportes, o empre-
sário acredita que este ainda será

um ano de experimentação. “A TV
digitalnão vaidispensar aprodu-
ção de conteúdo, mas vai agregar
ferramentas. Estamos fazendo
uma troca de experiências”, ana-
lisa.

Novos negócios
Outra que não só está
agregando novosprofis-
sionais por conta da TV
digital, mas criando um
novo braço de negócios,
é a Maria Bonita Filmes.
Recentemente a produ-
tora lançou sua nova di-
visão, a Maria Bonita
Coisas, destinada à produção de
conteúdo, entretenimento e no-
vas mídias, justamente em decor-
rência deste mercado. A produto-
ra espera 20% este ano com o no-
voprojetoe comademandagera-
da pela chegada da TV digital.

Para a nova divisão, eles con-
trataram vinte colaboradores fi-
xos, entreeles cinconovos direto-
res especializados na criação de
formatos específicos, como fil-
mes, musicais, programas de te-
levisão, além de novos produto-
res e executivos. “A idéia foi mon-
tar estrutura consistente, com
empresas e profissionais que pu-
dessem atender diversos forma-
tos”, relata Dudu Venturi, sócio e
produtor executivo das duas em-
presas.

Na equipe da produtora, estão
nomes como MC Fernandes,
idealizador do canal Nickelodeon
noBrasil, Danieldos Santos,dire-
tor de Acústicos da MTV e Diana
Barradas Cardoso, profissional
com 11 anos de experiência em
Novas Mídias nos Estados Uni-

dos. “Essas pessoas têm uma ex-
periência grande. Ao colocarmos
todasjuntasem nossasala,pode-
mos potencializarprojetos ecriar
uma sinergia entre os diretores. É
uma grande sala redonda, em que
cada um vai acrescentar uma

idéia” , diz.
A empresa também

investiu R$ 500 mil em
estrutura, física e equi-
pamentos tecnológicos,
além de contratar uma
consultoria para anali-
sar de que forma pode
conseguir financiamen-
tos do BNDES.

Preparada para o mercado de
TV digital, a Casablanca espera
um aumento significativo de ser-
viço, o que deve gerar contrata-
ções. “Há muitos anos investimos
em tecnologia digital. Nossos in-
vestimentos em alta definição
começaramem1998 enuncapa-
ramos de investir em todos estes
anos”, comenta Alex Pimentel, di-
retor de tecnologia do Grupo Ca-
sablanca, que acredita que os
aportes agressivos devem gerar
um aumento expressivo de
mão-de-obra na área de enge-
nharia.

Para as produtoras, ele vê dife-
renças. “No nosso caso, o ingre-
diente é talento, e selecionare-
mos os melhores”, completa o di-
retor, que estuda como captar re-
cursos junto ao BNDES.

cynara escobar

Eduardo Venturi

EDUCAÇÃO

AÇÃO SOCIAL

Universidade
Ibirapuera presta
assistência jurídica

são paulo

Na próxima sexta-feira, 13 de
abril, o Serviço de Assistência Ju-
diciária (SAJU), mantido pela
Universidade Ibirapuera, deslo-
cará temporariamente suas ativi-
dades para o campus Chácara
Flora onde será desenvolvido um
projeto de extensão comunitária
parafornecer orientaçãoaosmo-
radores carentes das regiões da
Vila Inglesa, Santo Amaro e Inter-
lagos, em São Paulo.

Ilton Garcia, coordenador do
SAJU, explica que a população
poderá esclarecer dúvidas acerca
das mais diversasáreas, em espe-
cial, sobre assuntos relacionados
aoDireito deFamília, quecongre-
ga a grande maioria dos atendi-
mentos prestados pelo órgão.

Ao todo, aproximadamente
200 pessoas devemser beneficia-
das aolongo dequatro sextas-fei-
ras consecutivas. O projeto se es-
tenderáatéodia 04demaio,sem-
pre durante a tarde. Para receber
qualquer tipo de orientação jurí-
dica não é necessário agenda-
mento prévio.

“Promoveremos o devido
acompanhamento dos proces-
sos iniciados,desde oajuizamen-
to e a distribuição das ações nos
fóruns da comarca,até o encerra-
mento dos casos. A população
muitasvezesnão conheceosseus
direitos. Temos que primeira-
mente disseminar conhecimen-
toentre osreclamantes parapos-
teriormente realizarmos a tria-
gem dos casos que chegam até
nós”, afirma Ilton Garcia.

Atriagem, segundoele,consis-
te numa análise da condição só-
cio-econômica do indivíduo,
bem como no levantamento dos
seus dados cadastrais. Este pro-
cesso é acompanhado por um
professor-orientadordo cursode
direito e por uma advogada.

panoramabrasil

são paulo

Reitores de universidades fede-
rais, estaduais e municipais se
reuniram ontem, em Brasília,
para discutir o Sistema Univer-
sidade Aberta do Brasil (UAB),
da Secretaria de Educação a
Distância, do Ministério da
Educação (MEC). O objetivo do
encontro foi apresentar o pro-
grama às instituições estaduais
e municipais, que a partir de
agora podem aderir à iniciativa.

O encontro completa um ci-
clo de convite a universidades
públicas para aderirem o Pro-
grama da Universidade Aberta
do Brasil,a fimde conseguirum
sistemamais forteecapacidade
de oferta maior.

O diretor de Políticas em Edu-
cação a Distância do MEC, Hé-
lio Chaves Filho, destaca a im-
portânciada participaçãodeto-
das as instituições de Ensino Su-
perior. “A adesão vai comple-

mentar uma necessidade de
que mais instituições ofereçam
esses cursos. A UAB não pode
contarsó cominstituiçõesfede-
rais, no sentido de que nós pre-
cisamos de um sistema com
uma capacidade de oferta mui-
to maior, dado nosso déficit na
educação superior”, diz.

Segundo ele, hoje, somente
10% dos jovens de 18 a 24 anos
têmacesso auniversidades.“Is-
so acontece por vários motivos.
Precisamos de ummodelo flexí-
vel para levar a educação Supe-
rior para o interior”, completa.

A UAB é uma iniciativa que
tem objetivo de levar a educa-
ção superior ao interior do País.
O sistema já conta com 290 pó-
los de apoio presencial que pro-
movem atividades educacio-
nais.As universidadesestaduais
e municipais podem aderir à
UAB até o dia 20 de abril.

panoramabrasil

ENSINO SUPERIOR

Reitores avaliam novo
modelo de ensino
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