
Conteúdos digitais
made in Brazil
Coordenadora da pesquisa de indústria de conteúdo na América Latina defende cotas de
produção nacional e afirma que o Brasil, por ser um dos mais avançados nas discussões do setor, é
o que mais tem condições de exportar conteúdos digitais para a região e para o resto do mundo.

A
proposta era ousada e
o tempo era curto:
seis meses para fazer
um levantamento
sobre a indústria de

conteúdo na América Latina. A
idéia da Comissão Econômica para
América Latina e Caribe (Cepal),
órgão sediado no Chile e ligado à
Unesco, era descobrir como os
países da região estão usando as
novas tecnologias da informação e
comunicação e corno estão
conduzindo o processo de
convergência digital. A brasileira
Cosette Castro, jornalista, doutora
em Comunicação pela Universidade
Autônoma de Barcelona, professora
e pesquisadora da Unesp e autora
de livros sobre convergência e
mídias digitais, foi selecionada
para coordenar uma pesquisa
envolvendo 11 países.

Em fevereiro de 2008, o
resultado do trabalho de Coscttc à
frente de pesquisadores da
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Equador, Paraguai, Peru,
México, Uruguai e Venezuela, foi
apresentado em um encontro em El
Salvador. O objetivo é usar estas
informações como base para a
criação do Observatório Latino-
americano de Indústrias de
Conteúdo (Olicon), um espaço
on-line, de livre acesso ao público,
que deve ser criado no segundo
semestre e atualizado
freqüentemente com informações
sobre a produção de conteúdo na
região. "Com estes dados, os países

Cosette Castro, coordenadora da pesquisa sobre indústria de conteúdo na América Latina.

podem avançar nas discussões e
estabelecer políticas públicas,
explorando melhor o potencial de
geração de receita desta indústria", diz
a coordenadora da pesquisa.

Defensora da criação de políticas
públicas para o setor, aprovação de cotas
para fortalecimento da produção
nacional e mais envolvimento das
universidades no assunto, Cosette Castro
afirma que o Brasil é um dos que mais
têm avançado nas discussões sobre a
indústria de conteúdo e, por isso, terá
condições de exportar conteúdo digital
não só para os demais países da região,
como para o resto do mundo.

TELA VIVA - Comparada aos
outros dez países da América
Latina que participaram da
pesquisa, quais características
diferenciam a indústria de
conteúdo do Brasil das demais?

COSETTE CASTRO - O primeiro
aspecto que me chamou atenção foi
o fácil acesso e a organização das
informações. Tivemos muitas
dificuldades em alguns países para
conseguir dados atualizados, já com
o Brasil foi mais fácil. Também é o
país que mais se destaca no sentido
de fazer da indústria de conteúdo
uma questão de política pública.
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Isso ficou claro agora em fevereiro,
no encontro de El Salvador, quando o
Brasil apresentou o Centro de
Excelência em Produção de
Conteúdos Digitais, Interativos e
Interoperáveis, instituto ligado ao
Ministério da Ciência e Tecnologia
que será coordenador destas
pesquisas em toda a América Latina.
Uma equipe multidisciplinar já está
organizada em grupos de trabalho
para fazer pesquisas para a toda
região. Em TV digital, por exemplo,
não vamos estudar só a tecnologia do
sistema japonês, que foi adotado pelo
Brasil. Vamos estudar como produzir
para os sistemas americano e
europeu também. Desta perspectiva
eu acho que, especialmente quando
tivermos a possibilidade de
interatividade com o"canal de
retorno, seremos um grande
exportador de conteúdos digitais não
só para a América Latina, mas para
o mundo todo.

Como o País pode explorar seu
potencial de exportação de
conteúdos digitais?

Na verdade, o momento é de
mudança cultural, vamos primeiro
aprender a fazer, como aprendemos
quando iniciamos as produções para
a televisão analógica. E depois temos
que aprender a fazer a gestão disso.
Um dado curioso que descobri nesta
pesquisa é que o Brasil é o quarto

maior produtor de jogos eletrônicos do
mundo. Quem elabora estes jogos? O
jovem, de classe média afta, que tem
computador em casa e criatividade, mas
ainda não está preparado para gerir esta
atividade corno um negócio, não sabe
cobrar pelo seu trabalho. Para a TV é a
mesma coisa: é preciso encarar a
produção como um negócio. A
criatividade dos produtores brasileiros é

argentinos. Neste contexto, o Brasil
está mais avançado.

O que a pesquisa detectou em
relação a cotas e incentivo à
produção nacional?

O que deu para perceber é que
as agências de fomento de cinema
em toda a América Latina,
especialmente no Chile, Argentina e

"A FALTA DE APOIO À PRODUÇÃO INDEPENDENTE É
JUSTAMENTE UMA DAS DEFASAGENS DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
NO BRASIL E UM PONTO FORTE NA ARGENTINA. EU ACHO QUE
(O PL 29) TEM QUE SER APROVADO PORQUE É MAIS UMA MANEIRA
DE INCENTIVAR A PRODUÇÃO INDEPENDENTE."

enorme. Existem várias produtoras de
pequeno e médio porte que podem se
unir em consórcio, produzir e exportar.
O que seria muito bom em termos de
diversidade, já que não teríamos só
grandes grupos dominando o mercado
de exportação de conteúdo.

México e Uruguai, que são países
latino-americanos que já escolheram
seus modelos de TV digital, não
têm condições de produzir conteúdo
para exportação?

Na verdade, o México adotou o
sistema americano, mas não está
desenvolvendo nada de conteúdo, será
como uma extensão dos Estados
Unidos. O Uruguai já não tem nem
produção para a TV aberta, que é uma
mistura de programas brasileiros e

Uruguai têm conseguido ampliar as
cotas de produção nacional e
trabalhado em conjunto. A verba
oferecida ainda é insuficiente, mas
já é um avanço, uma iniciativa
importante para o fortalecimento da
indústria de conteúdo nestes países.

A aprovação do PL 29 também
seria um avanço para a indústria
de conteúdo no Brasil?

Com certeza. Eu acho que tem
que ser aprovado porque é mais
uma maneira de incentivar a
produção independente. Meu palpite
é que devemos ir aos poucos: talvez,
em vez de 25% da programação dos
canais de TV paga, poderíamos
começar com 10%, depois aumentar
para 15% e ir progressivamente.

O melhor conteúdo
sobre políticas, produção e
distribuição de conteúdos.
Assine TELA VIVA.
Todas as telas. Uma só revista. assine@convergecom.com.br
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entrevista

A falta de apoio à produção
independente c justamente uma das
defasagens da produção de
conteúdo no Brasil e um ponto forte
na Argentina. Lá, principalmente a
partir dos anos 90, as emissoras
voltaram-se para a transmissão,
deixando a produção para as
produtoras, que também exportam
conteúdo. E o interessante é que
apesar de não ter cotas para os
programas nacionais na televisão,
eles são maioria.

O que há de comum na
indústria de conteúdo na região?

Além dos grandes grupos de
mídia que se associam a grupos
estrangeiros e controlam a
produção, observa-se o
desaparecimento das salas de
cinema de rua e a dominação de
grandes grupos exibidores
instalados principalmente nos
shopping centers. Isso é um mau
sinal porque estes grupos
geralmente exibem filmes
comerciais, desfavorecendo as
produções nacionais. Além disso, é
um ambiente inacessível à maioria
das pessoas. Também é bem notável
a falta de envolvimento das
universidades, instituição
fundamental para a formação de
novos produtores de conteúdo.
Outro ponto em comum é a
pirataria: 75% dos DVDs são piratas
devido à baixa renda da população.
Uni aspecto interessante, muito
comum na região, é o "gato" do
cabo. No Brasil, sabemos que tem,
mas ainda não há pesquisa. No
Chile, a estimativa é que 36% dos
pontos de cabo sejam ilegais.

Você aponta a falta de um
marco legal que defina os papéis
das teles e das empresas de
radiodifusão como um empecilho
para o desenvolvimento da
indústria de conteúdo na América
Latina. Em que ponto a falta de
clareza de papéis tem atrapalhado?

Observamos que as fronteiras
entre empresas de radiodifusão e

Mi

"A CRIATIVIDADE DOS
PRODUTORES BRASILEIROS É
ENORME. EXISTEM VARIAS
PRODUTORAS DE PEQUENO E
MÉDIO PORTE QUE PODEM SE
UNIR EM CONSÓRCIO, PRODUZIR E
EXPORTAR.O QUE SERIA MUITO
BOM EM TERMOS DE
DIVERSIDADE, JÁ QUE NÃO
TERÍAMOS SÓ GRANDES GRUPOS
DOMINANDO O MERCADO DE
EXPORTAÇÃO DE CONTEÚDO."

telecomunicação já não são fixas e estas
empresas brigam entre si pela produção
de conteúdo. Ao separar a radiodifusão
das empresas de telecomunicação,
governos como o do Brasil não
observam a tendência mundial que é a
convergência tecnológica na qual os
telefones celulares, por exemplo,
também são analisados como mídias,
pois podem produzir conteúdos, passar
e receber informações pela Internet,
receber rádio e TV digital. O governo
argentino já se deu conta disso e no
final de abril anunciou que as empresas
de telecomunicações também podem
produzir conteúdos. É preciso levar em ,
consideração o interesse da população e
as possibilidades de inclusão que estas
plataformas permitem e não considerar
apenas os interesses dos radiodifusores

que querem manter o mercado
de produção de conteúdos. A
nova lei de comunicação geral
eletrônica poderá modificar e
atualizar esta situação.

Que países surpreenderam
na pesquisa?

Tive uma feliz surpresa com
Peru, um país que, além de
estabelecer cotas para a produção
nacional e apresentar avanços na
produção cinematográfica, tem
estimulado o uso da Internet pelos
locutórios, que são as casas de
cabine telefônica. A Venezuela apoia
a produção nacional e isso está
muito relacionado a questões
políticas, mas tem uma coisa muito
bacana que c o apoio à rádio
comunitária, o que na maioria dos
países é visto como caso de polícia.
Já Bolívia e Paraguai têm situação
tristíssima. São países com baixa
expressão em termos de indústria
cultural e com população muito
pobre. Seis em cada dez bolivianos
estão abaixo da linha da pobreza. A
TV pública na Bolívia tem apenas
50% de produção nacional.

Uma das propostas do
observatório é reunir informações
para que os países participantes
encarem a indústria de conteúdo
como uma fonte mais expressiva
de geração de renda, como os
Estados Unidos, cujo setor
audiovisual já representa 6% do
PIB norte-americano. Quais são os
caminhos para que a América
Latina pense a produção de
conteúdo como fonte de renda?

Acho que ainda não temos este
tipo de pensamento, por isso acho
que tínhamos que encarar o assunto
como política pública de
sustentabilidade e geração de
emprego. As universidades também
precisam se envolver mais nos
assuntos e oferecer uma formação
mais ampla e multidisciplinar em
novas tecnologias aos novos
produtores de conteúdo.

ANA CAROLINA BARBOSA
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