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TV5, Le Monde Diploma-tique, RFI e Marie Claire. Estes são alguns dos veículos de origem 
francesa que estão no Brasil, trazendo um pouco da cultura daquele país para as terras 
brasileiras. E se tem um porta-voz que represente melhor na televisão nacional a França é o 
chef Claude Troisgros, que comanda o programa "Menu Confiança", ao lado de Deise 
Novakoski, no GNT, canal que terá uma série de programas dedicados ao Ano da França no 
Brasil em maio. 
 
Troisgros está há 30 anos no Brasil e já se considera um brasileiro. Ele veio para o País para 
trabalhar no renomado restaurante francês Le Pré Catelan, no Rio de Janeiro. Mas se 
apaixonou e foi ficando. Só em 2005 é que começou a comandar a atração do GNT e 
descobriu o novo talento de apresentador. Para ele, a TV brasileira não deixa a desejar para a 
de outros países. "Os canais fechados oferecem uma gama muito grande de informações e 
novidades", disse o francês, que se considera brasileiro: "O que me entrega é o meu 
sotaque", brincou. 
 
Também na TV fechada os telespectadores brasileiros têm acesso ao TV5Monde, o canal do 
Ano da França no Brasil. Ele está disponível para a América Latina desde 1992 através da TV 
por assinatura. Loic Gosselin, presidente da Media Mundi, representante comercial da TV5 
Monde para o Brasil, contou que o canal tem os francófonos como público-alvo, aqueles que 
são amantes da cultura e da arte de viver à francesa. "Incluindo aí professores e estudantes 
da língua francesa, franceses, belgas, canadenses, suíços que residem no Brasil e seus 
respectivos viajantes que vêm ao País para turismo ou negócios. Entretanto, cerca de 80% 
dos telespectadores da TV-5Monde são brasileiros, pois o canal possui uma programação 
diária com legendas em português. A cada semana, 100 horas da programação são 
legendadas, ou seja, 25%", disse. Ele acrescentou que os francófonos representam um 
público potencial imenso. "A maioria deles é de pessoas empreendedoras, formadores de 
opinião e com um elevado poder aquisitivo", contou. Gosselin informou também que 70% dos 
assinantes do canal estão na faixa etária de 35 anos ou mais e 80% são da classe A/B, sendo 
57,5% homens e 42,5% mulheres. O canal francês tem grande prestígio por sua 
programação diversificada, com filmes, esportes e noticiários, de amplo valor cultural. "É o 
único canal da categoria a oferecer legendas. E, por fim, cerca de 80% dos telespectadores 
da TV5Monde possuem nível social alto. São potenciais consumidores dos melhores pacotes e 
serviços complementares, como telefonia e internet banda larga, da operadora”. 
 
REGIONAL 
 
A programação do canal não é a mesma da veiculada na França. A TV5 Monde oferece oito 
sinais regionais que respeitam as singularidades de cada continente e as expectativas 
específicas dos telespectadores. Entre eles estão o TV5 Monde França/Bélgica/Suíça, o TV5 
Monde Europa, o TV5 Monde Oriente e o TV5 Monde Ásia. Além disso, oferece legendas em 



filmes, magazines e seriados para seus sinais específicos regionais, no total de dez diferentes 
idiomas. 
 
Na mídia impressa e online, o Le Monde Diplomatique Brasil traz um pouco da cultura 
francesa para o País. O jornal é veiculado desde 2007, mas o site está disponível por aqui 
desde 1999. Existe um contrato de cessão de direitos da produção do francês Le Monde 
Diplomatique para a versão brasileira. 
 
Daniela Greeb, representante do veículo online, contou que esse tipo de colaboração já existe 
em 33 países e em 17 idiomas. "A fórmula que utilizamos é 60% de matérias traduzidas do 
francês e 40% de matérias nacionais", declarou. Ela acrescentou que o Le Monde 
Diplomatique francês nasceu como parte do Le Monde há 50 anos. A edição brasileira é 
mensal e é distribuída pela Treelog em 8 mil bancas, além de ser vendida por. assinatura. A 
tiragem da edição nacional do Le Monde Diplomatique é de 40 mil exemplares por mês.  
 
Daniela disse que os veículos têm como objetivo fazer uma análise nacional e internacional 
para a construção do pensamento crítico no Brasil. 
 
Em comemoração ao Ano da França no Brasil, o jornal terá uma série de encartes especiais a 
cada mês, com entrevistas exclusivas do Comissariado francês e brasileiro e temas como 
"Solidariedade e cooperação entre governos municipais brasileiros e franceses" e 
"Solidariedade e cooperação entre universidades brasileiras e francesas". 
 
Entre as revistas que circulam no Brasil, a Marie Claire, da Editora Globo, é uma das 
publicações femininas originárias da França que é sucesso no Brasil. Mônica Cerino, diretora 
editorial da Marie Claire, foi uma das executivas que há 18 anos foi a Paris negociar a entrada 
do título no mercado brasileiro, fechando na época uma licença de contrato do uso do nome e 
da fórmula da receita editorial da revista. "A Editora Globo queria lançar um título 
internacional e eu e a Regina Lemos, diretora de moda brasileira da editora, líamos e 
admirávamos a Marie Claire, uma revista que é um marco no jornalismo feminino. Ela 
acrescentou uma visão madura ao mercado editorial com um conceito particular de 
jornalismo feminino. Fizemos a proposta à editora e trouxemos o título", disse, lembrando 
que a Elle já era publicada pela Editora Abril e a Vogue também já circulava por aqui. 
 
Mônica contou que o contrato da Globo possibilita que a edição nacional use 100% do 
material da edição francesa. "Mas também vendemos material produzido por aqui. Existe um 
intercâmbio editorial", explicou. Em dezembro, a Marie Claire fez uma edição em homenagem 
ao Ano da França no Brasil aproveitando a vinda da primeira-dama, Carla Bruni, ao país. Na 
mesma época, a Vogue, que tem origem americana, lançou uma edição especial 
comemorativa com a chancela do governo francês e feita em parceria com a Maison de La 
France, departamento oficial de turismo francês. A publicação contou com tiragem inicial de 
67 mil exemplares. Ela deverá ser reeditada ao longo do ano de 2009. "A Vogue França Brasil 
será a revista oficial das comemorações francesas e contará, pela primeira vez, com a 
chancela do governo francês e o glamour mundial da Vogue", afirmou Idel Arcuschin, 
publisher da Vogue no Brasil. Empresas como Air France, Galeries Lafayette, Chanel, Jack 
Vartanian, LongChamp, Paris 6, Chef Rouge, Hyatt, Plaza Athénée, Fouquet's Barrière e Le 
Meurice apoiam comercialmente e patrocinam a revista. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 20 abr. 2009, p. 23.   


