
Produção se mobiliza 

Kiko Mistrorigo, criador do Peixonautas, e Pedro Antônio, de Os Buchas: televisão é um negócio 

por Bianca Montarroyos 

0 Festival Internacional de Te-
 levisão começou na semana 

passada, no Oi Futuro, no Rio de 
janeiro, e se encerra nesta terça-
-feira (22). A produção indepen-
dente é uma das grandes vede-
tes do evento promovido pelos 
criadores da série brasileira "Os 
Buchas", da TV Oi, Pedro Antô-
nio e Álvaro Campos. Eles inau-
guraram o evento falando sobre o 
caminho trilhado para a série se 
firmar e eles fundarem sua pró-
pria produtora. Apesar da pouca 
idade, a dupla acreditava no pro-
jeto e não desistiu, apesar das 
várias recusas que receberam no 
percurso. 

"Não estávamos preparados 
para o mercado, éramos dois ma-

luquinhos fazendo produção. 
Quando entendemos a situação 
e vimos que o programa ia dar 
certo, vimos que teríamos que 
fazer valer o orçamento que veio 
para nossas mãos. Apostamos 
todas as nossas fichas", contou 
Pedro Antônio. 

Álvaro Campos disse que 
depois que o segundo piloto foi 
para o ar, eles decidiram criar 
a produtora. "Os Buchas virou 
uma série de TV para o canal TV 
Oi e, com a segunda temporada, 
um orçamento melhor e um me-
lhor entendimento da logística 
de uma produção, o mercado co-
meçou a nos enxergar com bons 
olhos", disse Campos. 

Kiko Mistrorigo, criador do 
desenho animado "Peixonauta", 
série exibida no canal Discovery 
Kids, diz que a produção inde-
pendente brasileira já tem me-
lhor aceitação internacional. 

"A aceitação está mais viá-

vel, mas ainda está sendo cons-
truída. Não podemos nos iludir 
achando que os estrangeiros vi-
rão para cá para nos ajudar. Eles 
virão para cá atrás do nosso di-
nheiro, principalmente quando 
o Brasil anuncia que determina-
do órgão vai investir na área de 
produção", diz Mistrorigo. 

Ele enfatiza que os produto-
res independentes devem enten-
der que televisão é um negócio. 
"Temos que ter maturidade para 
negociar e, junto a isso, ter um 
projeto bem elaborado e organi-
zado. E principalmente entender 
que, apesar disso, temos que ter 
muita paciência, porque demora 
muito para conseguimos concre-
tizar as nossas ideias", conclui 
Mistrorigo. 

Tanto os produtores de Os Bu-
chas como o produtor de Peixo-
nauta acreditam no forte cresci-
mento da produção independen-
te no Brasil. "Os donos de canais 

estão entendendo melhor que a 
parceria do produtor indepen-
dente com os canais é vital para 
a programação. No exterior isso 
é comum e de uns três anos para 
cá o Brasil começou a entender 
isso.", afirmou Pedro Antônio. 

Álvaro Campos acredita que 
hoje os produtores independen-
tes produzem com maior aten-
ção e entendimento a respeito do 
mercado. "Com o entendimento 
e organização do projeto, os ca-
nais sentem maior confiança no 
produtor independente e no que 
estão investindo. Com a presen-
ça das novas mídias, acredito 
que as grandes audiências, as 
grandes receitas e os grandes 
volumes de dinheiro tendem a 
minguar. Como pequeno produ-
tor, acredito que as ideias terão 
que ser muito bem acabadas e re-
solvidas, uma vez que as receitas 
serão pequenas para se realizar 
o trabalho", enfatiza Campos. 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 21 nov. 2011, p. 7. 




