
esmo com as vendas
de seus produtos em
alta e a
diversificação de seu
portfólio, Brasil e

América Latina ainda são vistos como
fortes produtores de novelas no
mercado internacional. Essa definição,
porém, não tem sido totalmente ruim
para as emissoras brasileiras que,
quase semanalmente, divulgam a
venda de seus conteúdos para o
exterior, especialmente as novelas.
Essas vendas podem ser vistas como
resultado de um trabalho mais intenso
nos eventos internacionais, realizações
de co-produções e por último, mas
não menos importante, o oferecimento
de boas histórias. "Atualmente, as
produções latino-americanas
melhoraram substancialmente em sua
percepção internacional. É cada vez
mais comum escutar que uma novela
já é transmitida na Europa ou na Ásia,
e até mesmo na África; que um
formato foi vendido; ou que um novo
filme é um sucesso", diz Ernesto
Ramírez Bourgct, responsável pelas
vendas internacionais da distribuidora
Quality Films, do México.

A TV Globo, como uma das
principais produtoras de conteúdo do
continente, tem percebido essa
melhoria das vendas no exterior. Em
2007 a emissora vendeu
53 programas a 51 países
diferentes, totalizando 25,5
mu horas de programação
licenciada. "Depois de
2000, houve um
desenvolvimento muito rico
de produção de conteúdo e
formas de distribuição", diz
o diretor de vendas
internacionais da TV
Globo, Raphael Corrêa

Netto. "Nunca vi a indústria latino-
americana tão bem posicionada", afirma.

Para Netto, a região tem demonstrado
capacidade de criação e produção, e
esforços de distribuição para promover o
gênero novela no exterior. "Há também uni
reconhecimento de que a novela pode ser
excelente programação", diz.

No caso da Band, a emissora tem
retomado a venda de novelas no mercado
internacional, que já teve uma fase
intensa. Para realizar essas vendas, a
emissora tem contado com a sua equipe
interna, liderada por Helena Perli, diretora
de negócios internacionais da Band
Imagem, e com grandes distribuidores
internacionais. É o caso de "Dance Dance
Dance", novela da emissora que acabou de
ser exibida no Brasil, que teve seus

direitos de distribuição
internacional adquiridos pela
Telemundo. A emissora norte-
americana de conteúdo
hispânico realiza a distribuição
para todo o mundo, exceto o
Brasil e alguns países asiáticos.

Diversificação
Ainda que as vendas estejam indo

de vento em popa, não é sempre que
ser chamado de "noveleiro" pelo
mercado internacional é um elogio.
Ter conteúdos diversificados e de
apoio mundial podem ajudar uma
produtora do conteúdos a se
posicionar melhor no mercado
internacional. E este tem sido um
movimento realizado por alguns
produtores e distribuidores de
conteúdos latinos. "De uns anos para
cá, os latinos estão apresentando
formatos, alguns programas de
concurso e variedades, e tentativas de
longas-metragens no mercado
internacional", diz Ramírez.

Neste sentido, a Globo, tem
apostado, além de novelas e
minisséries, em conteúdo jornalístico,
microsséries - algumas, inclusive,
produzidas em parceria com
produtores independentes brasileiros -
shows e seriados. Segundo Netto, em
2007 foram lançados cinco ou seis
produtos, entre novelas e minisséries.
Em 2008, serão 14 ou 15 produtos.
"Para nós, 2008 tem sido um ano de
expansão e reposicionamento da Globo
no mercado internacional", diz Netto.
Esse reposicionamento inclui, por
exemplo, a participação em eventos
voltados exclusivamente ao gênero
documentário, como o Hot Does, em
Toronto, Canadá, e o RealScreen
Surnmit, em Washington, Estados
Unidos. Para estes eventos a emissora
levou alguns documentários avulsos e o
"Globo DOC", série de 13 episódios,
roteirizada e editada a partir de
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reportagens do arquivo da emissora,
que destaca a exuberância da
natureza brasileira.

O diretor do vendas internacionais
da Globo conta que eles sabiam que a
expansão dos tipos de conteúdos
levados para o exterior apresentaria
desafios. "Um deles era propor algo
novo para o mercado", diz. No final, a
estratégia funcionou. "Eles tomaram
um choque, mas foi um choque
positivo. Voltamos do MiplV, em abril,
com 60% mais encontros que 2007",
contabiliza.

A Band também tem levado ao
mercado internacional reportagens e
musicais, além das novelas. Para
Helena, o tipo de conteúdo vendido
varia muito de país para país e entre
TVs abertas ou por assinatura. Ela
lembra ainda que o mercado
internacional é competitivo e nem
todas as produções latinas estão
destinadas ao sucesso. "Existe uma
'Betty, a Feia', mas quantas 'Betty, a
Feia' podem acontecer?", ela
questiona, mencionando o sucesso da
novela colombiana cujo formato foi
vendido em países como Estados
Unidos e China.

O que parece ser essencial para
que o Brasil e os outros países da
América Latina diversifiquem os
conteúdos levados ao mercado
internacional e lucrem com eles, é que
esses conteúdos sejam de apelo
global, segundo Ramírez. "Considero
que há espaço para outros produtos,
além das novelas. O latino é muito
criativo e pode canalizar sua
criatividade para outros meios", diz.
"O risco é que também se deve provar
que esse conteúdo é rentável", afirma.

Na Globo, segundo Netto, a
venda desses conteúdos tem
contado com uma estratégia
diferenciada e complementar àquela
feita anteriormente. "Temos
trabalhado desenvolvimento de
produto, comunicação comercial e
força de vendas", diz.

Novos rumos
Não é apenas na diversificação de

produtos, mas também nos novos

modelos de produção de novelas
que as emissoras estão
apostando. Somente este ano,
dois grandes players latinos
anunciaram co-produções
internacionais de suas novelas. A mexicana
Tclevisa anunciou, durante o MipTV em
abril, sua associação ao grupo francês JLA
para a produção local de novelas e outros
formatos. A Televisa passa a fornecer os
roteiros e o know-how da produção,
enquanto a JLA cuidará da adaptação,
produção e distribuição locais na França. A
parceria teve início com a novela "Baie dês
Flamboyants". Para José Luís Homero,
diretor de formatos e desenvolvimento de
novos conteúdos da Televisa, a tendência
do mercado é adquiro' conteúdo para
produção local em primeiro plano, sem
deixar de lado a aquisição de produtos
prontos. "Hoje em dia há diferentes
estruturas de negócios que estão
funcionando em diferentes países, corno a
estrutura de co-produção. Esta proposta
está ajudando a todos a abrir ainda mais o

previstos para o primeiro
semestre do próximo ano.

Enquanto isso, a Band
comemora as vendas da
novela "Paixões Proibidas",
resultado de uma
co-produção entre a
emissora brasileira e a
portuguesa RTP, lançada no
final de 2006. Segundo
Helena, a Band está aberta a

co-produções com produtoras
nacionais e estrangeiras, já que neste
tipo de negócio é possível ouvir o que o
estrangeiro quer dizer. "É bom vender
o seu produto, mas também é legal
trabalhar com outros canais e ver a
percepção deles", diz.

Para 2008, as expectativas são
otimistas. Na Globo, espera-se que as
vendas internacionais cresçam na casa
dos 20%. "Esperamos superar mais de
60 programas vendidos para mais de
60 países e pelo menos 30 mil horas
licenciadas", diz Netto. No primeiro
trimestre do ano as vendas da
emissora totalizaram 8,5 mil horas de
programação comercializadas para
26 países. Netto, assim como Helena,
acredita que o mercado está
esperando, independente de serem

mercado, dando oportunidades de produzir
localmente àquelas televisões que não
contavam com os recursos necessários
para isso", afirma.

No Brasil, a Globo anunciou uma
parceria com a Telemundo para a produção
da versão em espanhol da novela "O Clone".
A novela será produzida pela Telemundo
Studios na Colômbia, com atores
hispânicos, c a Globo provera o formato,
assim como o know-how da equipe criativa
e de produção da versão originai, incluindo
a atitora, Glória Perez, e o diretor, Jayme
Monjardim. A Telemundo terá exclusividade
de transmissão da novela nos Estados
Unidos e em Porto Rico, e a distribuição nos
mercados da América Latina, Espanha e
Ásia. A Globo será responsável pela
distribuição nos outros territórios. Apré-
produção e o início das gravações estão

produtos prontos, formatos ou
co-produções, boas histórias. "No ramo
de novelas e formatos, o conteúdo
latino é visto como 'spicy', de bom
gosto e com uma nova forma de
afrontar uma idéia", diz Ramírez. Para
2008, ele enxerga o mercado latino
cheio de opções, mas com a
permanência da novela como força
propulsora dos negócios. "Espero que
haja muitos gêneros e não somente
um, mas acredito que este seguirá
sendo o ano das novelas. Veremos
como este gênero continua evoluindo c
adaptando-se às necessidades. Há uns
20 anos, elas eram sempre dramas.
Hoje vemos cornédias e produções com
cenários maiores, personagens mais
complexos c histórias que buscam
mais profundidade", conclui. ^
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