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que mais apostam nesse modelo. Em 
2011, reformulou sua grade e incluiu 
mais de 15 programas independen-
tes. O resultado foi um aumento de 
9% da audiência no horário nobre. 
No momento, a GNT trabalha com 
20 diferentes empresas. "A qualidade 
técnica das produtoras evoluiu bas-
tante, tanto que captamos 100% dos 
nossos programas nacionais em alta 
definição", afirma Tiago Worcman, 
gerente de programação da GNT. 

A nova regulamentação pega o 
setor em um momento ascendente. 
No período 2005-2010, o número de 
projetos registrados pelas duas mil 
empresas da área na Agência Nacional 
do Cinema aumentou 52%, saltando 
de 759 para 1,2 mil. Como quantidade 
nem sempre é sinônimo de qualidade, 
algumas vozes se levantam contra a 
mudança. "O mercado ainda deixa 
muito a desejar na relação custo-be-
nefício", diz Alexandre Annenberg, 
presidente da Associação Brasileira 
de TV por Assinatura. Segundo um 
executivo da Discovery, que não quer 
se identificar, produzir no Brasil 
é bem mais caro que nas vizinhas 
Argentina e Colômbia. Luiz Noronha, 
sócio da Conspiração Filmes, concor-
da. "Vai haver muitos ajustes, briga 
por preço e pressão sobre as margens 
de lucro", diz. "A tevê exige um alto 
volume de produção e quem tiver 
escala vai se dar melhor." 

Apesar das polêmicas, a medida é 
vista pelo governo federal como uma 

oportunidade de desenvolver a área 
de entretenimento, um dos princi-

pais braços da chamada economia 

criativa. Trata-se de um setor que 

movimenta US$ 60 bilhões no Brasil. 

Dessa bolada, o audiovisual colabora 

com US$ 20 bilhões por ano, de acor-
do com a Secretaria de Audiovisual do 
Ministério da Cultura. Para Débora 
Ivanov, sócia-produtora da paulista 
Gullane e representante do Sindicato 
da Indústria Audiovisual, a lei terá um 
efeito positivo em diversas frentes. 
"Algumas produtoras passam por um 
fortalecimento interno nas áreas de 
gestão e de negócios", diz. A Gullane 
é uma delas. Antes exclusivamente 
voltada ao cinema - é co-produtora 
dos longas Carandiru e O ano em 
que meus pais saíram de férias 
ela resolveu alterar os seus planos. 
"Trocamos uma estratégia de cres-
cimento no mercado internacional 
pelo fortalecimento de nossa atua-
ção na tevê local", diz Débora. Agora, 
a Gullane prepara cinco novos pro-
gramas televisivos para os próximos 
meses. Com tanta coisa em jogo, 
pode-se dizer que a expressão típica 
do setor de audiovisual "Luz, câme-
ra, ação" tem tudo para ganhar uma 
releitura e se t ransformar em "Luz, 
câmera, cifrão". 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 745, p. 60-62, 18 jan. 2012.




