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A 20th Century Fox Home 
Entertainment, divisão de home 
video do Grupo News Corpora-
tion, entra em um novo campo, 
o da produção e distribuição 
de filmes sobre clubes de fute-
bol. Nos próximos dois anos a 
empresa deverá investir cerca 
de R$ 30 milhões para lançar 
longas-metragens sobre a histó-
ria de 12 dos principais clubes 
do País. O primeiro deles, do 
Corinthians, chama-se 23 Anos 
em 7 Segundos, e conta o fim 
do jejum de títulos do time com 
a conquista do Campeonato 
Paulista de 1977.

O projeto, desenvolvido em 
parceria com a Canal Azul, teve 
investimento de R$ 1 milhão em 
produção e terá verba de lança-
mento de R$ 500 mil. A estreia 

Fox Futebol Clube
Divisão de home video da companhia passa a produzir e distribuir 
filmes sobre times. O primeiro deles é do Corinthians
Fernando Murad

Há 13 anos no mercado de-
senvolvendo projetos nas áreas 
de meio ambiente e natureza, a 
Canal Azul aproveita o início da 
parceria com a 20th Century Fox 
Home Entertainment para lançar 
a divisão Canal Azul Sports, volta-
da para a área esportiva. “É muito 
relevante um estúdio do tamanho 
da Fox entrar no segmento de 
produção de conteúdo com clubes 
de futebol. Eles identificaram um 
filão não explorado e que tem 
muita pirataria”, conta Ricardo 
Aidar, diretor geral da produtora.

Para a nova empreitada o 
time da empresa recebeu o re-
forço do roteirista Di Moretti e 
da advogada Elisabeth Romero 
— responsável pela questão dos 
direitos autorais das imagens e 
músicas que serão usadas nas 
produções. Além dos projetos 

em parceria com a Fox, a Canal 
Azul Sports está trabalhando em 
outros dois projetos: um docu-
mentário sobre o cavaleiro Nelson 
Pessoa, conhecido como Neco, 
que está em fase de captação de 
recursos, e uma série para TV em 
coprodução com os canais ESPN, 
já no período de pré-produção.

A série, intitulada Viajantes 
Radicais, fará novamente o per-
curso das viagens do botânico 
Auguste Saint-Hilaire, que visitou 
o Rio Grande do Sul e lançou dois 
livros na década de 1820 sobre 
suas experiências, e do antro-
pólogo Claude Lévi-Strauss, que 
passou pelo interior do País entre 
1936 e 1939. Além de refazer os 
passos dos viajantes, os progra-
mas mostrarão esportes radicais 
no percurso. Os episódios devem 
ir ao ar no segundo semestre. (FM)

Canal Azul cria 
divisão de esporte

A nova casa dos sócios Nívio de Souza (segundo à esq.) e Mayra Gama, entre os diretores 
Jaime Queiroz, Paulo Gama e Marcus Tornovisky, já está produzindo dois filmes

Empresa lançará longas contando histórias de 12 dos principais clubes. Entre elas está o fim do jejum do Corinthians, que ficou 23 anos sem levar título

Tamborim chega ao mercado
Uma nova produtora ater-

rissa no mercado paulistano. A 
Tamborim Filmes, do casal de 
sócios e produtores executivos 
Nívio Alves de Souza e Mayra 
Gama (ambos ex-Fazenda, hoje 
empresa associada à Movi&Art), 
abre as suas portas oficialmente 
neste mês e já produz dois filmes 
para os preservativos Olla, cria-
dos pela Age. A empresa conta 
com quatro diretores de cena: 
Paulo Gama (ex-Bossa Nova e o 
responsável pelos dois primeiros 
comerciais), Marcus Tornovisky, 
Jaime Queiroz e Eder Santos. 
Segundo Nívio, todos são exclu-

sivos da produtora.
Gama tem mais de 20 anos 

de experiência na direção de 
filmes, mas se afastou por um 
período da publicidade, durante 
o qual se dedicou à realização 
do documentário Um Olhar 
Sonhador, média-metragem 
sobre a Rota da Seda filmado 
em 2007 entre o Casaquistão, 
o Uzbequistão e o Turcomenis-
tão. O diretor de pós-produção 
Tornovisky é especialista em 
efeitos especiais e computação 
gráfica. Queiroz já atuou como 
assistente de direção de Júlio 
Xavier (da JX Filmes). Para 

completar o time, Santos é um 
videoartista que investe em 
novas linguagens.

Por sua vez, Nívio já atuou 
como diretor de RTV e de cine-
ma na DM9DDB, onde trabalhou 
por 11 anos. Em seguida, foi 
diretor e produtor executivo na 
Cia. de Cinema e na Movi&Art, 
em São Paulo, até abrir, com 
outros sócios, a Fazenda Pro-
dutora, de onde saiu em março. 
Mayra iniciou seu trabalho na 
publicidade dirigindo testes 
de VT, e passou pela produção 
geral. Durante oito anos foi 
assistente de direção de nomes 

como Carlos Manga Júnior (Ma-
guinha) e o próprio Paulo Gama. 
Mais recentemente, atuou como 
coordenadora de produção da 
Fazenda Produtora, onde ficou 
por cerca de um ano.

“Somos uma produtora de 
filmes com foco inicial em publi-
cidade, área em que trabalhamos 
há muito tempo”, conta Nívio. Ele 

revela que ao montar a empresa 
investiu em equipamentos de 
pós-produção e de animação 
2D e 3D. “Temos diretores para 
qualquer estilo de filme e versa-
tilidade para enquadrar nossos 
orçamentos às necessidades dos 
clientes, além de muita garra e 
determinação”, finaliza. 

Paula Ganem

nos cinemas está prevista para 
26 de junho. 

Logo em seguida o título che-
gará às lojas especializadas e, ao 
seu momento, às TVs fechada e 
aberta. A primeira tiragem será 
de 150 mil cópias — número ex-
pressivo se comparado ao maior 
lançamento recente da Fox, Mar-
ley e Eu, que inicialmente teve 
200 mil cópias. A Era do Gelo 2, 
maior sucesso da distribuidora, 
chegou ao mercado em 2006 
com 450 mil unidades.

“A ideia surgiu da necessi-
dade. Sou torcedor e, contando 
as histórias para meu filho, não 
conseguia retratá-las visual-
mente. A necessidade ficou 
maior porque na indústria de 
DVDs não existem essas pro-
duções. Juntamos a paixão e o 

negócio, além de literalmente 
resgatar a história do País com 
imagens dos anos 50 para cá e 
com produtos legais. Na web 
existem, por exemplo, 21 filmes 
piratas do Corinthians”, conta 
Dílson Santos, vice-presidente 
da 20th Century Fox Home 
Entertainment para a América 
Latina, que teve sua primeira 
experiência nesse mercado 
com a distribuição do DVD 
do hexacampeonato do São 
Paulo (tiragem de 110 mil 
unidades).

O alvinegro paulista terá ou-
tros três filmes. Um deles, sobre 
o tetracampeonato brasileiro, 
tem previsão de lançamento para 
o final deste ano. Já os outros 
dois, sobre o título do Mundial 
da Fifa, conquistado em 2000, 

no Brasil, e sobre o centenário 
do clube, que será comemorado 
em setembro de 2010, serão 
lançados no próximo ano. 

Ainda em 2010 deverá entrar 
em cartaz o primeiro longa do 
Santos. As equipes do alvinegro 
praiano e da Fox estão selecio-
nando os temas. Existem ainda 
conversas adiantadas com Pal-
meiras, São Paulo, Flamengo, 
Fluminense e Cruzeiro.

“O tema futebol é de inte-
resse nacional, e não podemos 
nos esquecer de que em 2014 
teremos a Copa no Brasil. Essa 

é uma oportunidade de negócio 
excepcional para vários parcei-
ros, e teremos novidades”, diz 
Santos, que projeta crescimen-
to de 15% em vendas e locações 
neste ano. Em 2008 o mercado 
movimentou R$ 1,7 bilhão, sen-
do R$ 1,1 bilhão em transações 
de locação e R$ 600 milhões em 
compra direta, segundo dados 
da União Brasileira de Vídeo 
(UBV). Foram cerca de 30 mi-
lhões de unidades comercializa-
das. O crescimento em relação 
ao ano anterior foi de 8% em 
volume e de 2% em valor.
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