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Sócio-diretor
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Filmes

A invasão das produções nacio-
nais nos canais a cabo prevista
pelo Projeto de Lei Completar
116, sancionada pela presidente
Dilma Rousseff, não passa de tra-
ma antiga para certas produto-
ras. Os exemplos são poucos, é
bem verdade. Pode-se dizer que
basta uma mão para contá-los.
Um deles confabula e pratica há
20 anos a produção de material
nacional para emissoras que cos-
tumam exibir programação com
legenda. A Conspiração Filmes,
que comemora duas décadas em
2011, já engatou parcerias com
canais como HBO e Discovery
Channel, sem contar os brasilei-
ros que figuram no dial a cabo -
GNT, Multishow, Globosat, en-
tre outros. E no mais recente su-
cesso, aí em TV aberta: a minis-
série A Mulher Invisível, exibida
pela Rede Globo, em maio. Her-
deira do filme arrasa-quartei-
rão, a segunda temporada já es-
tá em etapa de produção.

“Existe um movimento no
mercado no sentido de ter mais
produções independentes nos
canais, mas ele antecede o proje-
to de lei”, observa Luiz Noro-
nha, sócio-diretor da Conspira-
ção Filmes. Noronha é responsá-
vel pelo núcleo de TV da Conspi-
ração. “Esse é um movimento
estrutural. Não é uma reação a
um projeto de lei que passou há
duas semanas”, opina.

Uma das produções marcan-
tes da Conspiração no entreteni-
mento veiculado pelas emisso-
ras a cabo foi a série Mandrake,
baseada nos contos de Rubem
Fonseca. O sucesso foi tamanho
que os 13 episódios renderam
lançamento nos Estados Unidos
— foi o primeiro seriado brasilei-
ro a chegar lá — e indicação du-
pla ao Emmy Awards, o maior
prêmio da TV americana.

Crescimento
Noronha afirma que a meta
anual da Conspiração é de fatu-
rar R$ 100 milhões. Segundo
ele, a fatia que cabe às produ-
ções televisivas é algo entre 15 e

25%. Ele diz que a Conspiração
está preparada para as mudan-
ças que deverão vir com o proje-
to de lei, como a definição de
uma cota para as produções bra-
sileiras dentro da programação.
Porém, o mercado precisa se
reorganizar. “Falta tudo, técni-
cos, roteiristas, equipamento. É
o começo de um processo, que é
ótimo”, diz. E continua: “antes
do projeto de lei, quem se estru-
turasse corria o risco de gastar
dinheiro à toa. Agora, temos
um marco legal que serve como
rumo para a reestruturação”.

Ele não dá detalhes, mas afir-
ma que a Conspiração está com
projetos para a Globosat, GNT e
Multishow.

Um dos mais ambiciosos é a
série Vermelho Brasil, uma co-
produção que inclui empresas
do Canadá e da França, onde
também será transmitida. Orça-
da em R$ 20 milhões, a minissé-
rie com cinco episódios baseia-
se no best-seller Rouge Brésil,
de Jean-Christophe Rufin, e es-
tá em fase de filmagem. A histó-
ria narra a tentativa dos france-
ses de invadir a Baía de Guana-
bara no século XVI. ■

O bandolinista carioca Hamilton
de Holanda, reconhecido pela
versatilidade, divide o palco com
a Jazz Sinfônica no concerto
Mediterrâneo. A apresentação
será hoje e amanhã, às 21h, no
Auditório Ibirapuera. O programa
interpretará a obra do jazzista
inglês John McLaughlin, que
tocou com Miles Davis. Propõe a
Hamilton o desafio de transportar
o violão solo para o bandolim.
Os ingressos estão esgotados,
mas vale tentar uma
desistência na hora.

Está em cartaz no Palácio dos
Bandeirantes a exposição Arte
nos Tempos do Café. Obras de
artistas como Di Cavalcanti, Anita
Malfatti, Lasar Segall e Victor
Brecheret mostram o olhar do
modernismo sobre a economia
cafeeira. Trabalhos consagrados
também integram a coleção,
entre eles, Religião Brasileira,
de Tarsila do Amaral (foto),
Semeadura, de Clóvis Graciano
e Cabeça de Mário de Andrade,
de Bruno Giorgi. A mostra
vai até 20 de novembro.

Jazz Sinfônica e
Hamilton de Holanda

O modernismo mostra
a força do café
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Daniela Paiva
dpaiva@brasileconomico.com.br
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“Existe um movimento no
sentido de ter mais produções
independentes nos canais,
que antecede o projeto de lei”

Conspiração
Filmes trama o
futuro da TV
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Produtora trabalha na nova temporada deAMulher Invisível
e desenvolve projetos como a sérieVermelho Brasil
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Se o cenário já estava bom para
a ParanoidBR em apenas dois
anos de funcionamento, a ex-
pectativa não poderia ser me-
lhor para os próximos anos. San-
cionada semana passada pela
presidente Dilma Rousseff, a
PLC 116, que regulariza o setor
de TVs por assinatura, promete
estimular o mercado e aumen-
tar a demanda das produtoras.
É nessa hora que sacar um rotei-
ro da manga será fundamental.

Boas histórias é o que não fal-
ta na ParanoidBR. Hoje a produ-
tora afirma que conta com mais
de 100 projetos prontos para saí-
rem da cartola. Em dois anos,
mais de 170 ganharam vida.

Como a grande maioria das
produtoras, a parcela gorda do
faturamento não vem da paixão
pela sétima arte. “Nosso carro-
chefe é a publicidade”, diz Tatia-
na Quintella, uma das sócias da
ParanoidBR. Ela divide o coman-
do com Egisto Betti e o cineasta
e publicitário Heitor Dhalia,co-
nhecido pelos filmes O Cheiro
do Ralo e À Deriva.

Crescimento
Somente no primeiro semestre
deste ano, a ParanoidBR regis-
trou um crescimento no fatura-
mento de 34%. Vários projetos
estão em fase de negociação
com as emissoras entre docu-
mentários e seriados. Primeira
Página é uma espécie de progra-
ma investigativo que aborda te-
mas como homofobia e aborto.
A ideia é dissecá-lo como seria-
do em duas temporadas, seis epi-
sódios cada. Outro que já está
em fase de pré-produção é o do-
cumentárioNaMedida do Impos-
sível, sobre o ator Paulo José.

Em se tratando de cinema, o
principal projeto da Paranoid-
BR é a produção do quinto lon-
ga-metragem de Heitor Dha-
lia, intitulado Serra Pelada, que
será coproduzido e distribuído
pela Warner Bros. E o filme já
tem nome no elenco para ser es-
crito em letras garrafais no car-
taz: Wagner Moura.

Outras apostas da produtora
para a telona são os filmes Ma-
ria Antônia, de Vera Egito e A
Baleia, segundo longa-metra-
gem do cineasta Esmir Filho, ta-
lento que se destaca entre a no-
va safra de diretores do cinema
brasileiro. ■ D.P.

Também na terça-feira os
paulistanos poderão assistir a
apresentação única do grupo
israelense Aluminum Show -
Teatro Fantástico, em turnê pelo
país. A trupe reaproveita
materiais de descarte industrial
como imensos tubos de alumínio
para produzir efeitos visuais.
A história narra a saga de uma
máquina em busca dos pais
perdidos. O espetáculo será às
20h30, no Teatro Abril. Ingressos
de R$ 30 a R$ 160. Veja mais
no site www.t4f.com.br.

Na próxima terça-feira a
Cinemateca Brasileira inaugura a
V Mostra de Bollywood e Cinema
Indiano. A cineasta Beatriz
Seigner e o pesquisador Ibirá
Machado assinam a curadoria.
Nesta edição, o foco é nas obras
que revolucionaram o cinema
indiano neste início de século e
modificaram a indústria em
aspectos como gênero, difusão
e distribuição. O Imposto, de
Ashutosh Goriwaker, que recebeu
indicação ao Oscar, abre a
mostra, que vai até 9 de outubro.

Teatro fantástico de
Israel em show único

Bollywood na
Cinemateca Brasileira

● ●

Produtora do cineasta
Heitor Dhalia monta o cenário
para expansão do mercado

QUATROPERGUNTASA...

3 4

MACvai reunir 150obrasdomodernismo

Alex Carvalho/Tv Globo

Sócia da ParanoidBR, Tatiana
Quintella conhece bem o
funcionamento dos gigantes da
indústria. Ela trabalhou na
Columbia Tristar e chegou ao
cargo de executiva de marketing
na Warner Bros. Tatiana também
é responsável pela estrutura
que conferiu status de pólo
cinematográfico a Paulínia,
onde foi secretária de Cultura.
Entre os filmes que assinou como
produtora está O Homem do
Futuro, de Cláudio Torres, que
chegou recentemente às telas de
cinemas. Tatiana conversou com
o Brasil Econômico sobre os
projetos e preparativos para as
mudanças que devem vir junto
com o Projeto de Lei 116,
que estabelece novas regras
para as TVs por assinatura.

Vocês já estão de olho
nas mudanças?
Sim. Tivemos reuniões com
alguns canais e eles estão se
preparando para isso,
conversando sobre os projetos.
Temos mais de 100 para a TV.

A expectativa é boa, então?
Sim, vai impulsionar o mercado

com o aumento da demanda,
o que é bom não só para a
Paranoid, mas para todas as
produtoras e empresas.
Tudo isso também deve
contribuir para a formação de
muitos profissionais e a cadeia.
Além disso, os brasileiros vão ter
mais acesso à produção cultural.

Quais são as novidades da
Paranoid para a TV?
Temos o Primeira Página, uma
série meio policial e jornalística
sobre temas atuais como aborto e
homofobia. Inicialmente a ideia
era um seriado com 13 episódios,
mas talvez ele seja dividido
em seis episódios na primeira
temporada, e mais seis na
segunda. Também estamos com
um documentário sobre o Paulo
José chamado Na Medida do
Impossível. Já o Sonhar Acordado
é uma coprodução com a Box,
que fez uma pesquisa sobre com
jovens para saber o que eles
pensam em ser no futuro. É um
documentário sobre essas
pessoas que estão transformando
o mundo. Também estamos
conversando com os canais sobre
uma série chamada Dama de
Ferro, que é uma ficção baseada
em fatos reais sobre uma família
que assume um bordel. Todos
estão prontos e em negociação.
E estamos desenvolvendo
mais três projetos para a
TV e dois longas-metragem.

A maior parcela do
faturamento da Paranoid e
da maioria das produtoras
vem do mercado publicitário.
Isso pode mudar com a lei?
A tendência é no futuro o
faturamento ficar em 50%
da publicidade e 50%
produções para a TV e cinema.

Com dois anos de atuação,
ParanoidBR produziu mais de
170 filmes entre comerciais e
produções para TV e cinema

15% a 25%
desse montante vem das
produções para a TV.

Fotos: divulgação

Sócia da produtora ParanoidBR
1 Viver para Contar, série exibida
pelo Discovery Channel
2 A Mulher Invisível, produzida
para a Rede Globo

FATURAMENTO

R$ 100 mi
é a expectativa anual da
Conspiração Filmes,
diz Luiz Noronha
sócio-diretor da produtora.

ESTREIAS NO CINEMA
● O brasileiro Elvis e Madona
narra o romance entre um
travesti e uma fotógrafa.
● Taylor Lautner, da saga
Crepúsculo, estrela Sem Saída.
● Borboletas Negras conta a
história Ingrid Jonker, autora de
poema lido por Nelson Mandela.

“Temosmaisde 100
projetosparaaTV”

No dia 6 de outubro, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade
de São Paulo (MAC) promove a abertura da exposição Modernismos no
Brasil, que visa estimular a reflexão ao apresentar várias vertentes do
modernismo brasileiro e questionar a existência de uma só. A mostra
reúne 150 obras de artistas como Anita Malfatti (A boba, ao lado),
Tarsila do Amaral, Iberê Camargo, Tomie Ohtake, Alfredo Volpi, Lygia
Clark, entre outros. Os trabalhos integram o próprio acervo do MAC.

...TATIANA QUINTELLA

Cenadodocumentário,
NaMedidado Impossível
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24, 25 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 30-31.




