
O momento é de expectativa
entre as produtoras indepen-
dentes de programação para a
TV. Está nas mãos da presiden-
te Dilma Rousseff sancionar o
Projeto de Lei 116, aprovado no
Congresso em agosto, que regu-
lamenta o mercado de televi-
são paga e cria a obrigação dos
canais de televisão paga de exi-
bir três horas e meia de conteú-
do nacional por semana, em
horário nobre. O sinal verde
da presidência abre potencial
para que multiplique por 10 a
produção de programação na
televisão brasileira.

Andrea Barata Ribeiro, sócia
da O2 Filmes, a maior e uma
das mais badaladas produtoras
independentes do Brasil, res-
ponsável pela produção de lon-
ga metragens como Cidade de
Deus (2002), a expectativa en-
tre as produtoras é que a nova
regra injete R$ 300 milhões por
ano no negócio. “Se houver ho-
je R$ 30 milhões por ano de pro-
dução independente na televi-
são é muito”, diz.

A produtora Moonshot Pictu-
res prevê dobrar o faturamento
e abrir capital no ano que vem,
movimentos que terão como
um dos impulsionadores o au-
mento da produção de conteú-
do para canais pagos. A empre-
sa já produziu, por exemplo, a
série policial 9MM. O sócio-fun-
dador Roberto D’Ávila, no en-
tanto, ainda se preocupa com as
fontes de financiamento das

produções nacionais. “Os ca-
nais têm padrões de qualidade
internacionais. Nos Estados Uni-
dos a produção de um capítulo
de uma série dramática, por
exemplo, não sai por menos de
US$ 6 milhões”, afirma.

Para D’Ávila, os canais pagos
ainda têm receitas pequenas no
Brasil e há dúvidas se as fontes
de financiamento serão sufi-
cientes para produções de qua-
lidade. A série 9MM, por exem-
plo, apesar de não atingir o pa-
tamar de US$ 6 milhões por
episódio, envolvia 45 atores e
entre 20 e 30 locações por episó-
dio. “As séries dramáticas são
muito caras”, diz. Atualmente,
20% da receita da Moonshot
vem de produções vendidas pa-
ra a TV paga.

Para Andrea Ribeiro o projeto
vem ao encontro de um antigo

desejo do segmento: a criação
de mais espaço para as produto-
ras. “O modelo da televisão
aberta no Brasil é vertical. Elas
produzem praticamente tudo in-
ternamente. Na televisão por as-
sinatura, boa parte da programa-
ção vem pronta de fora. Assim,
o espaço para a produção nacio-
nal é muito pequeno”, diz.

Andrea estima que o fatura-
mento da área de entreteni-
mento da produtora pode au-
mentar cerca de 20% com a
medida. Hoje, 70% do fatura-
mento total da empresa advêm
de produção publicitária. Os
30% restantes são obtidos com
entretenimento.

Contudo, Andrea avalia que
as maiores beneficiadas serão as
produtoras de menor porte. “Pa-
ra nós vai ser bom , mas já ocu-
pamos parte do pequeno espaço

existente hoje”, diz a produtora
executiva da O2.

Demanda reprimida
Para o presidente da Associação
Brasileira de Produtoras Inde-
pendentes de TV (ABPI-TV),
Marco Altberg, como efeito, o
PLC 116 estimulará o mercado
de audiovisual brasileiro, cujo
faturamento atingiu R$ 22, 3 bi-
lhões em 2009 — ou 2% da recei-
ta mundial do setor, de acordo
com dados da Agência Nacional
de Cinema (Ancine). “Se há
uma área do audiovisual em
que existia uma grande deman-
da reprimida é a TV paga. Essa
lei permitirá que, com a entra-
da das operadoras de telecomu-
nicações, haja mais concorrên-
cia, preço e serviços melhorem
e o número de clientes aumen-
te”, opina Altberg.

A série policial 9MM foi a mais
cara já produzida pela Moonshot
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Reality shows são um filão
explorado pelas produtoras

ENGENHARIA

Finlandesa Metso integrará unidades
de energia e papel e celulose

AVIAÇÃO

Emirates pede à Infraero autorização
para usar o A380 no Brasil

Divulgação

Lei promete
multiplicar
por 10 receita
da produção
para TV paga

A companhia aérea Emirates, dos Emirados Árabes Unidos, solicitou
à Infraero autorização para operar o avião A380, o maior do mundo,
com capacidade para 800 lugares, no aeroporto de Guarulhos (SP).
Segundo a Infraero, o processo de autorização não foi concluído porque
os horários solicitados — 18h30 para pouso e 1h para decolagem —
atingem os horários de pico, quando é grande o volume de passageiros.

A empresa de engenharia finlandesa Metso quer integrar o seu
segmento de energia com o de tecnologia de papel e fibras,
e ainda estuda alternativas para os seus negócios de reciclagem.
As mudanças têm como objetivo elevar a rentabilidade.
“Nós miramos o aumento da simplicidade e transparência dos
negócios da Metso", diz o presidente-executivo Matti Kahkonen.

“

EMPRESAS

Projeto que cria cota ao conteúdo nacional
nos canais fechados leva produtoras até a
tentar abertura de capital, como a Moonshot

É preciso ter fontes
de financiamento
para as produções
nacionais.
Os canais têm
padrão de qualidade
internacional

Roberto D’Ávila
Sócio da Moonshot Pictures
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Cercado de controvérsias, o Pro-
jeto de Lei da Câmara 116 (PLC
116) têm levado à polarização no
debate sobre conteúdo nacional.
Seus críticos dizem que o projeto
amplia demais os poderes da
Agência Nacional do Cinema (An-
cine). Para Manoel Rangel, dire-
tor-presidente da agência, meca-
nismo como as cotas apenas for-
talecem a produção brasileira.

O PLC 116 amplia

excessivamente os

poderes da Ancine?

O projeto apenas agrega novas
responsabilidades à Ancine.
Não há nenhum superpoder.
Ele cria obrigações que preci-
sam ser cumpridas pelas empre-
sas: respeito às cotas, credencia-
mento, a obrigação de fornecer
informações. O projeto atribui à
Ancine a obrigação de zelar pe-
lo cumprimento desses disposi-
tivos. A maioria do Congresso
Nacional decidiu que o projeto é
plenamente constitucional e de
interesse público.

O estabelecimento de cotas

para o conteúdo nacional

também é criticado. Como

o senhor avalia essa questão?

Triste o país que vê como absur-
da a veiculação de sua própria
produção cultural. Países da Eu-
ropa, Canadá, Austrália, Coreia
do Sul e Argentina têm cotas.
Eles perceberam que esse é um
instrumento eficiente para o de-
senvolvimento de uma ativida-
de econômica vital. Triste é o
país incapaz de produzir sua
própria imagem. Ele terá que
conviver com a caricatura feita
por terceiros, como o Brasil te-
ve que conviver com a imagem
do Zé Carioca durante décadas.

As cotas são um instrumento de
defesa cultural e econômica.

Como o projeto beneficiará a

produção nacional de conteúdo?

Hoje, toda a produção nacional
que é carregada é fruto do inves-
timento público e do esforço de
empresas brasileiras de progra-
mação de contratarem produ-
ção brasileira para enriquece-
rem seus acervos. Hoje não há
cota. O PLC 116 está introduzin-
do a cota dentro de todos os ca-
nais que exibam filmes, séries,
documentários e animação. É
uma cota modesta, de três ho-
ras e meia por semana, mas que
cria uma oportunidade extraor-
dinária para que o Brasil produ-
za mais obras audiovisuais.

Essas três horas e meia

necessariamente serão

veiculadas em horários

considerados nobre?

Necessariamente, pois sem isso
a lei seria inócua. É importante
acrescentar que além dessa co-
ta nos canais, há também uma
cota nos pacotes: para cada três
canais de filmes, séries, anima-
ção e documentários, pelo me-
nos um canal terá que ser pro-
gramado por programadora bra-
sileira e ter maioria de conteú-
do brasileiro. ■

A ABPI-TV reúne 150 produto-
ras independentes, que são em-
presas sem vínculo, direto ou in-
direto, com emissora de televi-
são ou com grandes estúdios de
cinema, como Fox e Sony. O
mercado global de produção in-
dependente é avaliado em R$
718,2 bilhões e a participação bra-
sileira é de 1%, segundo a asso-
ciação. “Temos nos preparado
nos últimos 10 anos para esse mo-
mento”, diz Altberg.

Sergio Lopes, sócio-fundador
da produtora Conteúdo Diversos,
diz que a polêmica em torno da
criação das cotas (leia no box ao
lado) expõe a necessidade de ha-
ver incentivo à produção nacio-
nal. Ele acredita que o Projeto de
Lei deve fomentar novos modelos
de captação de recursos. O proje-
to define fontes de fomento à pro-
dução nacional. Segundo a Anci-

ne, serão cerca de R$ 400 milhões
por ano, gerados a partir de fun-
dos já existentes. “Vai haver uma
profissionalização muito grande.
As produtoras vão se preparar e
se equipar para gerar mais conteú-
do. Elas terão que entender a ne-
cessidade da emissora para que o
conteúdo faça sentido na grade”.

Lopes acrescenta que a quali-
dade e o volume do conteúdo
não preocupam e que hoje a com-
petição já é qualificada. “Se hou-
ver má qualidade será muito
mais por falta de critério de aqui-
sição ou pelo perfil da grade, em
função do público”. Para An-
drea, da O2, as produtoras têm
condições de responder a amplia-
ção da demanda à altura, Ela pro-
jeta que inicialmente as produto-
ras maiores serão demandadas,
mas somente até as menores con-
seguirem se estruturar. ■

“Não há nenhum
superpoder”

OUTROLADO

AGRONEGÓCIOS

Safra de laranja de São Paulo está
estimada em 377,1 milhões de caixas

Constitucionalidade da
medida é questionada
por programadores

AQUISIÇÃO

Sueca SCA compra brasileira Pro Descart,
produtora de fraldas

Divulgação

Marcela Beltrão

Para executivo, as cotas são
um instrumento de defesa
cultural e econômica do país

André Melo

A safra de laranja do Estado de São Paulo deverá alcançar 377,1 milhões
de caixas (40,8 quilos cada) em 2011/12, ante produção de 322,1 milhões
de caixas na temporada passada, informou a Conab(Companhia
Nacional de Abastecimento) O volume estimado representa um
aumento de 17% sobre o ciclo anterior. Na estimativa de maio,
a Conab apontava uma safra de 355 milhões de caixas.

As cotas são um tema polêmico,
pois o Projeto de Lei da Câmara 116
dá à Ancine poder para regular e
fiscalizar produção, programação
e empacotamento de conteúdos.
A agência também será responsável
por definir o horário nobre no qual
o conteúdo nacional terá de ser
exibido. Na aprovação do projeto,
senadores da oposição disseram
que, por dar novas atribuições
à Ancine, o PLC é inconstitucional
e pretendem levar o caso ao
Supremo Tribunal Federal (STF).
A constitucionalidade do
projeto também é questionada
pela Associação Brasileira de
Programadores de TV por
Assinatura (ABPTA), que enviou
carta de notificação ao governo.
“A Ancine vai decidir o horário
nobre da televisão brasileira,
pior, da TV por assinatura, que
o cliente paga”, critica Mariana
Filizola, diretora geral da associação
NeoTV, que reúne 125 empresas
de médio e pequeno portes, com
cerca de 200 mil assinantes de TV e
internet em todo o país. A Sky, por
nota, alega que “o PLC 116 apenas
infla os poderes da Ancine e impõe
cotas de conteúdo nacional, sem
que o consumidor tenha pedido,
ou tenha sido ouvido”. Mariana
observa ainda que as cotas devem
provocar alta no preço cobrado
pelo serviço. “É prematuro dizer
quanto vai aumentar, mas conteúdo
nacional é muito caro. E, se é
obrigação, quem tiver conteúdo
razoável poderá cobrar o preço
que quiser. O custo de produção
é que precisa ser viabilizado.” F.M.

A companhia sueca SCA anunciou a compra da Pro Descart,
segunda maior no Brasil no mercado de cuidados com incontinência.
Segundo a SCA, a Pro Descart tem vendas anuais de 360 milhões
de coroas suecas (R$ 90,36 milhões). A brasileira foi avaliada em
450 milhões de coroas suecas (R$ 112,95 milhões) sem incluir dívida.
A Pro Descart está no mercado desde 1991 com a marca Biofral.

“A cota é
modesta, mas
cria uma
oportunidade
extraordinária
para que
o Brasil produza
mais obras
audiovisuais”

João Paulo Freitas
jpfreitas@brasileconomico.com.br

AndreaBarata
Ribeiro,daO2

Filmes:projeto
beneficiará

principalmente
asprodutoras

demenorporte

ENTREVISTA MANOEL RANGEL Diretor-presidente da Ancine

10ª VARA CIVEL - COMARCA DE GUARULHOS - SÃO PAULO - 10º OFICIO CÍVEL EDITAL DE 
CITACAO. Prazo: 2 0 dias. Proc. no 224.01.2009.074789-4 (ordem n° 2175/2009) - O Dr., Juiz de 
Direito da 10ª Vara Civel da Comarca de Guarulhos - São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a 
Rodina Machado Pinto (CPF 14875498810) , que a CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMEN-
TO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO lhe move Ação de Procedimento 
Ordinário visando a rescisão do contrato tendo por objeto a aquisição do imóvel sito à Rua Jd.
Repouso São Francisco, n° 99-20, B:C, APTO 42C, Pq. Maria Helena, CEP 07261-000 - CJ HAB 
GUARULHOS-C3A- (C13)-(SH4 - ICMS) e a reintegração da Autora na Posse do imóvel. Estando os 
réus em lugar ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados.
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