
Canais fechados levantam dúvidas 

A afirmação de Manoel Ran-
 gel de que a Ancine (Agência 

Nacional do Cinema) irá ouvir o 
mercado soou positiva aos ouvi-
dos dos profissionais de progra-
madoras, produtoras e operado-
ras. E deu esperanças de que as 
muitas lacunas que a lei 12.458 
traz em si possam ser preenchi-
das da forma menos danosa pos-
sível. O que se tem, por ora, é um 
cenário instável com um mercado 
cheio de dúvidas. 

Um dos questionamentos é so-
bre os direitos patrimoniais das 
obras que serão produzidas. Entre 
as dúvidas, está a pergunta: se 
uma programadora financiar to-
talmente uma produção indepen-
dente e ficar com a titularidade, 
entra na cota? Há incertezas até 
mesmo sobre a produção com ver-
ba proveniente de canais diver-
sos, como investimentos privados 
e públicos. "Parece que estamos 
fomentando a advocacia no país", 
brincou Anthony Doyle, diretor 
geral da Turner do Brasil. Para 
ele, questões como essas já come-
çam a impactar o cronograma das 
empresas, que precisam fechar as 
grades até março, quando a lei 
começa a vigorar. A definição de 
horário nobre é outro ponto cego 
na lei, que não especifica como li-
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dará com o intervalo de tempo. A 
perspectiva do mercado é de que 
o horário nobre seja definido de 
acordo com cada caso e não de 
modo geral, observando as carac-
terísticas dos canais. 

Para José Francisco de Araujo 
Lima, consultor e representante 
da Globosat, "não dá para pensar 
que será um processo fácil. A mo-
bilização tem que ser total", afir-
mou, em referência à participação 
nas consultas públicas. Segundo 
ele, as empresas têm que se pre-
parar para o aumento no número 
de novos programadores. "A lei 
impõe que todos os canais, inclu-
sive os obrigatórios, com exceção 
da radiodifusão, tenham um pro-
gramador. Como temos canais 
universitários, comunitários e de 

assembleias legislativas, espero 
que a Ancine esteja preparada, 
porque o escritório da Ancine na 
Graça Aranha vai ficar pequeno", 
afirmou. 

De acordo com Fernando Ma-
galhães, diretor de programação 
na NET Serviços, a empresa não 
vê muitos problemas à frente, 
principalmente por ter redes di-
gitais na maioria das cidades. A 
NET terá que aumentar a distri-
buição de alguns canais e incluir 
entre cinco e seis canais nacio-
nais em três anos para cumprir 
as necessidades da lei. Magalhães 
ainda disse que a operadora não 
pretende incrementar mais o seu 
line-up, além da cota. "O que faz 
diferença hoje é o conteúdo on de-
mand. Temos cerca de 120 canais 

que já atendem às necessidades 
dos consumidores". 

Já Marcos Amazonas, do Gru-
po Bandeirantes, diz que a rede 
"está enfrentando tiro de todos 
os lados". A afirmação é referente 
à operadora TV Cidade, em que 
mantém controle majoritário, 
90% e, pela nova lei e por ser de 
um grupo de radiodifusão, teria 
que vender ao menos 40%. Como 
presidente da NeoTV, que repre-
senta empresas de pequeno e mé-
dio porte de telecomunicações, 
Amazonas disse que a lei não 
considerou os pequenos operado-
res, que em pequenas localidades 
representam os únicos canais de 
comunicação próximos dos mo-
radores e preservam a regionali-
dade. "Como as operadoras vão 

cobrir os custos?", questionou. 

RELACIONAMENTO 
Entre as discussões, os relacio-
namento das produtoras e pro-
gramadores já começa a ser 
reforçado. É a "motivação psico-
lógica", nas palavras de Denise 
Gomes, da diretora da Bossa Nova 
Films: "Nunca vi um momento 
tão estratégico para o setor audio-
visual". Segundo ela, pela primei-
ra vez, são os canais que procu-
ram as produtoras e não o contrá-
rio. Para Kiko Mistrorigo, diretor 
da TV Pingüim, o timing da tele-
visão é cruel e precisa ser enten-
dido. "Nós estamos pensando em 
criar uma indústria". Doyle, da 
Turner, disse que houve procura 
pelos dois lados. Para ele, com a 

nova lei, os preços já começaram 
a subir. "Um enlatado em alguns 
casos dobrou de preço", disse. Se-
gundo ele, a marca de referência 
passou a ser o custo que se teria 
para fazer uma produção. Ou seja, 
as empresas pagam mais caro do 
que o valor normal, porém mais 
barato do que o custo de fazer to-
da a produção. "Acho que a Anci-
ne pode nos ajudar a pagar o pre-
ço justo. Temos que achar o valor 
correto e pagar o valor junto", 
disse. Para Gomes, da Bossa No-
va, "o ideal é que o mercado seja 
equilibrado". Segundo ela, as enti-
dades do setor, como a Apro (As-
sociação Brasileira de Produtoras 
de Audiovisual), têm investido e 
buscado recursos para fomentar 
a capacitação de produtores. MB A ut
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 21 nov. 2011, p. 23. 




