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Executivos de emissoras de 
TV, mídia digital e produtoras de-
sembarcam em Cannes nesta se-
mana para participar do MIPTV, 
que será realizado de segunda-
feira, 30, a sexta, 3 de abril. A fei-
ra é uma das principais vitrines de 
produtos e formatos criados por 
canais de todo o mundo e deve 
reunir, no Palais des Festivals, 12 
mil participantes. A expectativa 
é de que a crise financeira até 
diminua o número de pessoas que 
circulam pelo evento, mas não a 
ponto de comprometê-lo. Até a 
semana passada, 1.540 empresas 
exibidoras já haviam confirmado 
a sua presença, um número 7% 
menor em relação ao do mesmo 
período do ano passado. Diante 
das previsões apocalípticas que 
dominam a mídia internacional, 
soa como uma queda até fácil de 
ser assimilada.

No Brasil, o que se espera é 
exatamente isso: menos pessoas,  
porém melhores negócios. “Tal-
vez a gente venda mais pro-
dutos para um número menor 
de países”, contou ao Meio & 
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Eliana Russi: produtoras confiantes 

Ricardo Scalamandré: Globo leva mais 
formatos

O balcão de compra e venda de TV
Acontece nesta semana a feira internacional de programação MIPTV, em Cannes
Paula Ganem

Mensagem, antes de viajar para 
a França, Ricardo Scalamandré, 
diretor da área internacional da 
TV Globo. O executivo fala com a 
percepção de quem participou da 
Natpe, feira realizada em janeiro 
em Las Vegas, Estados Unidos, 
e mais voltada para o mercado 
latino. Lá, o que já fora no passa-
do um grande show de negócios 
transformou-se em um espaço 
amplo diante de tão poucos visi-
tantes. “Estava meio down, mas 
para nós o resultado foi bom”, 
revela Scalamandré.

Para termos de comparação, 
vale dizer que, em 2008, a Globo 
Internacional realizou 227 vendas 
de 62 produtos para 87 clientes de 
138 países. Em 2009, até agora, já 
foram 81 vendas de 33 produtos 
para 34 clientes de 28 países. “Em 
menos de três meses, temos 50% 
dos produtos vendidos e mais de 
um terço dos clientes fechados”, 
analisa o executivo. 

Neste ano, a Globo oferece 
pela primeira vez ao mercado 
exterior alguns dos seus for-
matos — mais especificamente 

os dos quadros Conexão Xuxa, 
Videogame, Quem Chega lá?, So-
letrando e Lata Velha. Na Natpe, 
no entanto, nenhum foi vendido. 
“A crise pode ter prejudicado 
essas vendas porque os canais 
(compradores) têm de arcar 
com o custo de produção. Tudo 
o que a gente produz dá mais re-
sultado, mas é mais caro”, explica 
Scalamandré. Por outro lado, 
ele acredita que a instabilidade 

financeira pode motivar a compra 
de minisséries e séries, capazes 
de substituir um investimento 
maior em produções locais sem 
fazer feio. 

A Globo chega ao MIPTV com 
nove produções em seu catálogo 
de ofertas, além dos formatos. 
São elas: a segunda temporada 
de A Diarista, Os Normais, Maysa, 
Globodoc especial sobre o carna-
val, Duas Caras, A Favorita, De-
sejo Proibido, O Profeta e Beleza 
Pura. A companhia também já 
está aberta a fazer co-produções 
com outros países, como a que 
foi fechada, para fazer a novela 
O Clone em espanhol.

Além da Globo, outras emis-
soras do País vão marcar pre-
sença no MIP. O diretor de 
vendas internacionais da Re-
cord, Delmar Andrade, afirma 
que as produções da rede têm 
ampliado a sua penetração em 
áreas como o leste europeu, o 
Mediterrâneo e África. “Nossa 
carteira de cliente é fortalecida 
com novas adesões e diversos 
volume deals”, informou. 

independentes
Também para as produtoras 

brasileiras independentes, o MIP 
é uma ótima oportunidade de 
fechar negócios. E as incertezas 
do mercado externo podem até 
favorecer o País. “Em tempos de 
crise, os espectadores ficam ainda 
mais exigentes em relação ao con-
teúdo do cinema e da televisão. 
Eles rejeitam reprises”, analisa 
Jacques Bensimon, consultor em 
planejamento e estratégias de 
mercado da associação Brazilian 
TV Producers. Bensimon acredita 
que, diante das dificuldades dos 
parceiros internacionais, o papel 
dos produtores brasileiros assume 
destaque ainda maior. 

O BTVP é um programa de 
incentivo à exportação de produ-
ções nacionais. Neste ano, ele vai 
subsidiar a ida de 11 empresas 
(entre elas, Mixer, Ioiô Filmes, 
TV Pingüim, Festival do Rio e TV 
Brasil) e de 18 profissionais ao 
evento. Em 2008, seis empresas 
participaram. “Os norte-america-
nos estão comparecendo menos 
aos eventos, mas isso abre espaço 
para os asiáticos”, avalia a Eliana 
Russi, gerente executiva do BTVP. 
Ela acredita que as oportunidades 
para as empresas brasileiras no 
mercado internacional não podem 
ser desperdiçadas. “É mais com-
plicado trabalhar com produção 
independente na TV brasileira do 
que lá fora”, complementa.
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