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Poucas semanas atrás, o diretor João Daniel Tikhomiroff embarcou para a Alemanha com a 
missão de dar uma aula especial, de dois dias, ao seleto grupo de alunos de MBA da Berlin 
School. O tema da apresentação? A trajetória da companhia da qual é presidente e um dos 
sócios: a produtora de audiovisual Mixer. 
 
O interesse da escola de negócios alemã é decorrente da posição singular assumida pela 
produtora em sua área de atuação. A Mixer tem 250 funcionários diretos - incluindo roteiristas 
contratados para criar e alimentar diferentes programas - e uma estrutura de governança 
corporativa difícil de encontrar no segmento. No ano passado, a empresa de investimentos 
Pragma Patrimônio adquiriu um participação no negócio, o que deu origem, no início deste 
ano, à criação da holding Etc..., da qual a Mixer é parte. A Etc... conta com um conselho de 
administração, presidido por Tikhomiroff, e com uma auditoria que acompanha 
permanentemente seus números - a Terco Grant Thornton. 
 
Em sua viagem pela Europa, Tikhomiroff também passou por Londres, para encontrar-se com 
executivos da BBC. Em meados deste ano, a Mixer fechou um acordo pelo qual passou a 
controlar todos os formatos de programas do grupo britânico de mídia no Brasil. O pacote 
reúne hoje cerca de 150 modelos, incluindo sucessos mundiais como o seriado "The Office" e a 
competição "Dancing with the Stars". 
 
"Não vamos ser meros negociadores de formatos", diz Tikhomiroff. Pelo contrato, a Mixer deve 
participar, pelo menos como coprodutora, em qualquer formato negociado no país daqui para a 
frente. "A maior preocupação da BBC é manter a qualidade dos produtos", afirma. 
 
O acordo também proporciona uma oportunidade de internacionalização para a Mixer. A BBC 
terá acesso aos projetos da produtora brasileira, com a possibilidade de negociá-los no 
exterior.  
 
Nas próximas semanas, no entanto, a prioridade de Tikhomiroff estará no longa-metragem 
"Besouro", que estreia entre os dias 19 a 22 em mercados importantes como São Paulo e Rio 
de Janeiro. Dirigido por Tikhomiroff, o filme, uma co-produção com a Globo Filmes e Buena 
Vista/Disney, narra as aventuras do capoeirista que desafiou o preconceito racial nos anos 20. 
 
Outras dois longas estão em pré-produção. "Corações Sujos", baseado no livro de Fernando 
Morais, será dirigido por Vicente Amorim e começa a ser rodado em março de 2010. O outro 
filme, cujo título provisório é "Procura-se", terá direção de Michel Tikhomiroff, filho de João 
Daniel, e entrará em produção em julho. 
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