
panamenho JimMcNamara
vai ao cinema duas vezes
por semana, geralmente

acompanhado por sua família.
E diz que, em sua longa lista de
filmes favoritos, estão Star Wars
e Indiana Jones. "O cinema
não tem que mudar o mundo,
e sim torná-lo mais divertido",
diz McNamara.

Trata-se de um ponto de
vista que vale a pena consi-
derar. Isso porque os projetos
desse panamenho estão dando
um impulso inédito ao cinema
espanhol nos EUA e, de quebra,
a uma promissora indústria ci-
nematográfica, em Miami.

Como principal executivo
e fundador da Panamax Fil-
ms, McNamara produz uma
média de dez filmes ao ano.
Já conseguiu emplacar dois
sucessos de bilheteria em
um ano, com La mujer de mi
hemrdno e Ladrón que roba 3

ladrón, protagonizados por um
elenco internacional que inclui
a diva uruguaia Bárbara Mori,
o peruano Christian Meier e
estrelas colombianas c mexi-
canas como Miguel Varoni e
Fernando Colunga. Ambos
filmes arrecadaram cerca de
US$ 3 milhões e US$ 4 milhões
em três semanas de exibição.
Uma cifra tímida em relação
aos grandes lançamentos dos
estúdios de Hollywood (Batman
arrecadou mais de US$ 158
milhões só no primeiro fim de
semana), mas sem precedentes
para um filme em espanhol.

"Propusermos romper o
molde do cinema tradicional
hispânico e fazer um cine-
ma em espanhol ao estilo
de Hollywood, com ação e
diversão", diz o empresário
panamenho-americano. "Des-
cobrimos que tem boa aceitação
entre os hispânicos."

A iniciativa de McNamara,
juntamente aos projetos em
espanhol da Telemundo, está
convertendo Miami em uma
mini-HolIywood hispânica,
onde convergem todo tipo
de serviços para o setor - da
pós-produção e dublagem à
produção de roteiros para a
TV - alimentando uma indús-
tria que poderá faturar mais de
US$ l bilhão este ano.

Mas, para chegar até aqui,
como um bom mocinho, McNa-
mara teve que enfrentar vários
desafios. Os primeiros projetos
tiveram problemas com público
e com o setor em si, como a
falta de hábito de consumo de
filmes em espanhol nos EUA
e o baixo acesso à rede de dis-
tribuição. O executivo também
enfrenta a falta de interesse das
distribuidoras em colocar seus
filmes nas salas em geral e não
apenas nas especializadas.

O principal problema é
que a rede de distribuição
está dominada pelas grandes
produtoras, que inundam as
salas com centenas de cópias de
filmes, buscando o retorno de
seus altos custos fixos através
de uma estratégia de saturação.
Por isso, as saias geralmente
só exibem filmes das grandes
empresas, como Warner e Fox,
e lhes sobra um espaço limitado
para outros tipos de filme. "Se o
custo fixo da Warner é de US$
300 milhões ao ano, não vão
prestar atenção em um produto
hispânico, porque com ele não
vão recuperar o investimento",
afirma McNamara. "Tivemos
que redirecionar nosso plano
e buscamos alianças estra-
tégicas na distribuição." O
resultado dessa mudança foi a
associação da Panamax Films
com a gigante Lionsgate, que
produziu e distribuiu Ladrón
que roba a ladrón.

Outro desafio é atrair um
público habituado a ver filmes
de Hollywood em inglês, inclu-
sive com legenda, mas não em
seu idioma natal. Costume que
McNamara data de superar com
um processo de reeducação dos
cinéfilos, apoiado no sucesso
de seus rivais, as novelas.
Ao contrário de Holywood.
onde o cinema olha a tela de
TV com desdém, McNamara
usou as novelas e seus artistas
para abrir espaço ao cinema
espanhol. "Usamos rostos
conhecidos, como Bárbara
Mori ou Fernando Colunga,
que são infinitamente popu-
lares nos lares de hispânicos
nos EUA e na América Latina,
para prender o cinéfilo", diz
McNamara.

E o cross o ver tem funcio-
nado. Tanto que o interesse
agora passa a ser despertado
em outras regiões. No início
de julho, o executivo fechou
um acordo de distribuição de
Ladrón que roba a ladrón com
a Warner Bros da América



Central, um dos mercados
mais difíceis, juntamente com
o México. Além disso, a Pana-
max Films já está trabalhando
em outros dois filmes de cara
hollyoodiana com elenco inter-
nacional, como Amor, Dolory
Viceversa, com Mori e o ator
argentino Leonardo Sbaraglia,
e Ali inclusive, com Mónica
Cruz (irmã de Penélope Cruz)
e o galã mexicano Jaime Ca-
mil, ambos programados para
chegar às salas de cinema ainda
este ano.

"O Jim conhece bem o que
o mercado hispânico quer e
isso está ajudando a romper
os estereótipos que estanca-
ram o cinema espanhol por
mais de 20 anos", diz Rafael
Lima, professor de cinema da
Universidade de Miami. Lima
afirma que essa ruptura de
moldes, em que o cine hispâ-
nico era percebido como um
produto "pouco sofisticado",
está ajudando na construção
de uma indústria de conteúdo
audiovisual em Miami.

Para isso, foi chave a expe-
riência de McNamara à frente
da rede Telemundo, onde
impulsionou a produção de
conteúdo original, e que lhe
deu a visão e a noção para
buscar sinergias entre as no-
velas e os sucessos da telona.
Com isso, não apenas fixou as
bases para seu negócio atual
como recuperou uma com-
panhia que corria o risco de
desaparecer. Há quatro anos, a
Telemundo passou a marcar a
pauta com o lançamento de sua
produção de conteúdo original
em Miami.

Trinta e tantas novelas de-
pois, a Telemundo se consoli-
dou como importante produtor
de conteúdo, depois da Tele-
visa, segundo seu presidente
Don Browne. "Nossa jogada
foi arriscada e demandou muito
investimento, mas estamos vi-
vendo os frutos disso em nosso
acelerado crescimento, de dois

dígitos", diz Browne.
Segundo fontes da indús-

tria, a Telemundo investe em
média US$ 100 milhões anuais
em produção e tem crescido
cerca de 50% ao ano, tanto no
mercado hispânico dos EUA
quanto no internacional.

Apesar de localmente estar
em um distante segundo plano,
depois da Univisión, que con-
trola quase 80% do mercado,
internacionalmente a rede de
propriedade da NBC Universal
conquista posições de liderança.
A programação da Telemundo
está em 80 países, com presença
em dois ou três horários, além
de dominar o "prime time"
latino-americano.

A isso se soma o acordo com
a mexicana Televisa, assinado
em março, que garante 1,2 mil
horas de programação ao ano
- cerca de 4 horas diárias - da

crescendo a esse ritmo, com
rentabilidade, mesmo frente
ao grande desafio que implica
o momento econômico nos
EUA, que golpeia a todos",
afirma Browne.

As circunstâncias econô-
micas podem significar um
dramático tropeço para uma
rede que. segundo seus exe-
cutivos, já tinha alcançado a
rentabilidade e que, em 2007.
tinha registrado a receita e
o rating mais altos de sua
história. Apesar de a NBC
Universal não revelar cifras
específicas de rendimento da
Telemundo, segundo fontes
da indústria, a rede obteve no
ano passado lucro de US$ 74
milhões sobre receita de US$
643 milhões, uma margem
estreita que pode pulverizar-se
com uma recessão. Mas, isso
parece não preocupar Browne.

em Miami não há sindicatos,
como em Los Angeles e outras
sedes latino-americanas. Por
fim, a desvalorização do dólar
reduziu a vantagem de custos
de muitos centros de produção
latino-americanos. "Essa cidade
prove eficiência econômica que
permite expandir o negócio",
diz Rumbaut.

Esse é o caso do perua-
no Zasha Robles, diretor da
agência de dublagem e pós-
produçào Etcétera Group, em
Coral Gables, que tem visto
o mercado crescer exponen-
cialniente graças, em parte,
ao desenvolvimento de novas
tecnologias que permitem mais
plataformas de distribuição de
shows de TV, como, por exem-
plo, vídeo on demand.

Por outro lado, graças a
Miami, Robles tem fácil acesso
a um pool de atores de diversas

Telemundo, no México, pelos
próximos dez anos. A rede
também lidera um setor de
negócio relativamente novo,
a produção de formatos, ou
seja, serviços de criação de
novelas que vai desde a seleção
de atores à redação do roteiro,
que atualmente representa 25%
da receita da empresa, segundo
Marcos Santana, presidente da
Telemundo Internacional.

Para sustentar essa estraté-
gia, a Telemundo reforçou seu
aparato de produção. A rede
somou a seu estúdio matriz de
Hialeah, os estúdios de grava-
ção da Colômbia comprados em
2005, e os estúdios de Ajusco,
na Cidade do México, inaugu-
rados no fina! de 2007.

Desde o ano passado, a
Telemundo também conta
com uma oficina dramática,
onde já se formaram 34 jovens
diretores, produtores e roteiris-
tas. "Nossa meta é continuar

que afirma que sua aposta é
no longo prazo, porque "só
se começa a caminhar bem
aos cinco anos."

Por enquanto, a rede con-
tinua com seus planos de au-
mentar a produção de novelas,
de sete para dez, em 2008, e
de se focar em plataformas
múlt ip las , incluindo, prin-
cipalmente, a expansão nos
mercados internacionais.

Telemundo e Panamax
Films também atraíram um
cluster de produtoras de TGV e
cinematográficas que fincaram
raízes em Miami, ainda que a
produção, em muitos casos,
tenha se descentralizado. Isso
porque Miami tem a vantagem
de contar com um enorme re-
servatório de talentos, tanto de
gente que mora na cidade quan-
do dos que vão e vem, segundo
Júlio Rumaut, da consultoria
de mídia Rumbaut & Com-
pany. Outra vantagem é que

culturas e sotaques que são
necessários para dublar os de-
senhos animados de alguns de
seus principais clientes, como
Nickelodeon. Além disso, pode
mover-se com facilidade entre
Hollywood e América Latina,
onde sua empresa tem unida-
des de produção (Venezuela e
Brasil). "Miami é definitiva-
mente um centro de negócios
da indústria cinematográfica,
e novamente está se tornando
um centro de produção."

O jovem empresário acha
que a Argentina continuará
atraindo os produtores por
algum tempo, porque conti-
nua sendo barata para encon-
trar talentos, mas que Miami
se consolidará como a nova
Hollywood latina. "Esse foi meu
tema de tese, na universidade, e
agora estou comprovando isso
na prática", afirma.

Mas, os créditos, apesar de
tudo, são para McNamara.
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