
Sem crise?
No auge de uma crise econômica, profissionais da indústria audiovisual que circularam
no Mipcom,em Cannes, dão a entender que o setor ainda não foi fortemente abalado.
No entanto, já se sente no mercado pressão por preços mais baixos.

R
eunidos em Cannes
para o Mipcom,
tradicional mercado de
conteúdos audiovisuais
que, este ano, aconteceu

entre os dias 13 e 17 de outubro,
período em que a economia
mundial lastimava os reflexos da
crise financeira desencadeada nos
Estados Unidos, profissionais do
setor não se diziam tão temerosos
quanto aos rumos de seus negócios.
"Nós produzimos o escape para as
tensões, oferecemos uma diversão
de boa qualidade e barata. Então
devemos superar este momento
bem. Estou extremamente otimista",
afirmou Philippe Daumann,
CEO da Viacom.

Otimismo e serenidade não
eram características exclusivas de
Daumman. David Zaslav, CEO da
Discovery acredita na forte presença
internacional da empresa para
amenizar os efeitos da crise. Um
terço das receitas do grupo hoje
vêm de fora dos EUA. Também
ajuda, segundo ele, o fato de que
mais de 50% das receitas são
geradas pelas assinaturas, e não
pela publicidade, que deve ser o
setor mais afetado.

A Globo também diz que não
sentiu ainda os efeitos da crise em
suas vendas internacionais. "Até
agora o ano tem sido muito bom,
estamos dentro do que planejamos.
Mas ainda não dá para saber como
será o ano que vem", diz Raphael
Corrêa, diretor de vendas
internacionais da emissora.

Outras opiniões colhidas por
TELA VIVA durante o evento
mostram que ainda não há um
consenso a respeito de como (e

quanto) a crise financeira global afetará
o mercado internacional de conteúdos.
Algumas teses, no entanto, estão sendo
mais amplamente aceitas. A primeira é
de que a crise deve favorecer o mercado
de produtos acabados ("enlatados"), em
detrimento de produções originais, por
serem relativamente mais baratos e
disponíveis. A outra é de que haverá, e
isso já se sente neste mercado, pressão
por preços mais baixos. "As empresas
estão dizendo que cortarão o equivalente
às suas perdas com publicidade, e, em
alguns casos, isso chega a 30%", disse
um executivo experiente do mercado.

Novela
Dentro deste contexto, produtos como

a novela podem se beneficiar. "A novela
não é um produto barato, mas é
flexível", explica Guilherme Bokel,
diretor de produção internacional da TV
Globo. "A trama pode ser encurtada ou
estendida, pode-se reeditar com mais ou
menos personagens. E é um produto que
tem uma certa garantia de sucesso.
Então em um momento destes, é uma
boa oportunidade", disse.

Uma oportunidade de negócio
que a emissora está avaliando envolve o
gênero novela: a TV Globo estuda
a possibilidade de co-produção
com a mexicana TV Azteca, nos
moldes do acordo que fechou com a
Telemundo (EUA) este
ano."Enviamos vários textos
ao México, mas devemos fazer
alguma coisa mais antiga do

Manoel Carlos, como 'Baila
Comigo', ou Gilberto Braga, como
'Dancing Days'", conta Bokel.

Enquanto isso, a produção de "O
Clone" com a Telemundo avança
dentro do prazo. Já foram
adaptados 120 capítulos, e o
primeiro tratamento do texto todo
deve estar pronto em dezembro. No
fim do ano, a Globo fará um
workshop no Brasil com as equipes
do Brasil, Colômbia e EUA. As
gravações começam em fevereiro e
a novela deve ir ao ar no final de
abril. As gravações serão todas
feitas na Colômbia. Com os cenários
marroquinos feitos em CG.

Apesar do sucesso na venda de
novelas, a emissora investe na
diversificação. Para a Natpe
(janeiro), a Globo prepara o
lançamento de novos gêneros em
sua oferta internacional, além das
novas séries como "Maysa", "Som e
Fúria" e a segunda temporada de
"A Diarista". "Podemos lançar até
produtos que não estejam na grade
da emissora no Brasil", adianta o
diretor de produção internacional,
Guilherme Bokel.

A TV Brasil também tem
co-produção internacional em vista,
com a Coréia do Sul. A emissora
fechou acordo com a KBI (Korea

Broadcast Instituto),
órgão de fomento do
governo coreano, que
financiará a produção de
quatro documentários
sobre o Brasil.

Outra empresa
brasileira que anunciou
negócios internacionais
em Cannes foi a
produtora Cinevídeo, que



prepara uma série de ficção de 15
episódios, com o título provisório de
"Jogo da Vida", totalmente
produzida em Moçambique. A
produção, financiada pela
Embaixada dos EUA em
Moçambique, terá temática jovem e
tratará de assuntos como gíaVidez
precoce, prostituição e AIDS. A
Cinevídeo montou uma produtora
no país em parceria com a Soico,
grupo que opera a TV aberta
comercial moçambicana. A previsão
de estréia é em janeiro de 2009.

Momento animado
Com algumas séries prontas,

total ou parcialmente, e outras em
fase avançada de pré-produção, a
animação brasileira chegou a um
momento promissor neste Mipçom,
após alguns anos de apresentação
de projetos, busca por
co-produtores, distribuidores e
exibidores. O evento contou com um
coquetel de lançamento da série
"Peixonauta" ("Fishtronaut", no
título em inglês), da TV Pingüim. A
série é distribuída nos países de fala
francesa pela Millimage e
internacionalmente pela
canadense Breakthrough. O
desenho já tem exibição
garantida a partir de
2009 no canal Discovery
Kids em toda a América
Latina.

Outra co-produção
com o Canadá é a série
"Amigãozão" ("My Big, Big
Friend"), que há um mês recebeu
o sinal verde do canal canadense
Treehouse (que exibe a
programação da Nickelodeon
naquele país). "É um canal
importante e muito rigoroso nas
escolhas. Quando seleciona uma
série isso dá uma chancela que
facilita a distribuição posterior",
conta o produtor André Breitman,
da 2D Lab.

A produção tem início no final
de janeiro de 2009. O custo total da
série é de US$ 5,85 milhões, sendo
que para a parte brasileira (50%),

Breitman contou com financiamento de
US$ 2 milhões do BNDES, via Procult.

A série "Doggy Daycare", da Mixer,
outra produção Brasil-Canadá, já tem 12
scripts aprovados, elaborados por sete
roteiristas. Segundo Tiago Melo, já teve
início o treinamento com os 40
animadores que farão a série, produzida
na Lightstar. A distribuição internacional
será da Delphis Films. Os 26 episódios
de 11 minutos terão custo total estimado
de US$ 3,1 milhões, e a série deve
estrear em setembro de 2009.

usuário pode ver a série no
computador quase que imediata-
mente após sua exibição na TV por
assinatura. Os conteúdos ficarão
disponíveis no site por sete dias.

O formato incluirá as novas
temporadas de séries como "Lost",
"Desperate Housewives", "Grey's
Anatomy" e "Scrubs".

A Viacom também faz fortes
investimentos em Internet. O Grupo
tem 340 sites, tendo criado cem
deles apenas nos últimos meses.

TERRA EXIBIRÁ NOVAS SÉRIES DA DISNEY,
GRATUITAMENTE, LOGO APÓS EXIBIÇÃO NA TV PAGA.

Também presente ao Mipçom, o
produtor Sérgio Martinelli levou o catálogo
da sua nova distribuidora, a Pizza Toons,
composto por produções próprias e de
outras produtoras. Martinelli apresentou
ao mercado pela primeira vez a série
"Pinguinics", totalmente pronta. São
animações curtas, já exibidas no Brasil
pela TVO (Rede de monitores espalhados
em ônibus) e pela RedeTV!.

Internet
O portal Terra anunciou durante do

Mipçom a aquisição de novas
séries da Disney para oferta

gratuita aos internautas via
streaming. O portal está
adotando o formato
"catch-up TV", ou seja, o

"Estamos em uma época em que o
usuário quer escolher o que vai ver,
quando e onde vai ver, então
damos a ele este poder", destaca
Philippe Dauman, CEO da Viacom.
Mas ele lembra também que a TV
ainda é a mídia dominante, e será
por muito tempo. "A maioria das
pessoas que busca vídeo na
internet procura os programas de
TV que perdeu. E agora, com a alta
definição, a TV é uma experiência
ainda mais rica. O digital não vai
substituir a TV. Vai aprofundar o
envolvimento do usuário com o
conteúdo da TV".

A TV não morre
Luís Fernandez, presidente da

RTVE, a TV pública espanhola, fez
uma defesa da televisão frente às
outras mídias. "Estou otimista.
Todos dizem que a TV está morta,

mas eu discordo radicalmente",
disse. "Nunca houve um melhor
momento para se fazer
programação, principalmente
para o serviço público. Na
RTVE estamos trabalhando
com todas as mídias e

percebemos que isso só
aumenta a audiência".

Ele exemplifica com a
transmissão recente das

Olimpíadas no país, que teve
dois milhões de visitas

online, e ainda assim bateu
recordes de audiência.
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