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C O M P O RTA M E N TO

Um lugar para beber sem dor na consciência
Uma onda de “f i l a n t ro p u b s ”, bares que doam os lucros à caridade, surge nos EUA. Por Vanessa Wong, da Bloomberg Businessweek

B LO O M B E RG

‘F i l a n t ro p u b s ’: cresce onda nos Estados Unidos de casas em que lucros da diversão são revertidos para causas sociais

Se você acha que um bar num
bairro superdescolado que serve
cerveja de uma microcervejaria
local e doa tudo o que ganha pa-
ra instituições de caridade soa
como algo saído diretamente da
utopia hippie na série Portlan-
dia, você não estaria exatamente
errado. O salão de bailes da Ore-
gon Public House — um pub
sem fins lucrativos a ser inaugu-
rado em breve em Portland e
que de fato servirá cerveja local e
comida sazonal de origem local,
pagará salários justos a seus em-
pregados e doará todo seu lucro
a instituições de caridade — foi
recentemente alugado para a fil-
magem de uma cena de casa-
mento para a série de progra-
mas da produtora IFC.

A ideia foi concebida por Ryan
Saari, um pastor do Oregon que vi-
ve a cerca de seis casas do novo bar
em Woodlawn, um bairro de Por-
tland que está se tornando preferi-
do dos mais endinheirados.

“Isso é Portland, cara. Temos
mais organizações sem fins lucra-
tivos per capita do que qualquer
outro lugar nos EUA”, diz Saari, 32
anos, natural de Portland. “Eu
acho que ser um benfeitor é uma
coisa realmente ótima. As pessoas

podem ser a mudança que quere-
mos ver no mundo.” Embora torça
para que a visão de um pub sem
fins lucrativos (“f i l a n t r o p u b”) seja
o fator inicial de atração de clien-
tes, ele quer que, com o passar do
tempo, fique igualmente conheci-
do por sua comida.

O “pint ” médio (de cerveja) cus-
tará US$ 4 a US$ 5 — não é de sur-

preender que o estabelecimento
pretenda um dia produzir sua pró-
pria cerveja. Quando os clientes
pedirem comida e bebidas, tam-
bém escolherão uma das nove ins-
tituições de caridade que desejam
ver beneficiadas por suas despesas.
Esse elenco de instituições tam-
bém será rotativo a cada seis me-
ses, explica Saari, e o bar seleciona-

T E L E V IS Ã O

Com lei da TV paga,
produtoras investem
em estrutura
Requisitadas, empresas buscam roteiristas e aprimoram lado
empresarial. Por Mariane Morisawa, para o Valor, de São Paulo

D I V U LG A Ç Ã O

“Destino SP”, sobre imigrantes na cidade, ainda nem estreou na HBO, mas O2 já prepara a segunda temporada

Alguns canais de TV paga fler-
taram com programas nacionais
criados por produtoras inde-
pendentes, como “Filhos do Car-
n av a l ”, “A l i c e”, “M a n d r a k e” e “9
MM”. Mas, com a entrada em vi-
gor da lei 12.485/2011, no dia 2
de setembro, o relacionamento
das programadoras com as pro-
dutoras vai ficar sério.

Mais conhecida como Nova Lei
da TV Paga, ela obriga os canais
de espaço qualificado (aqueles
que não exibem programas jor-
nalísticos, de auditório e esporti-
vos no horário nobre) a apresen-
tar 2 horas e 20 minutos de con-
teúdo nacional por semana (das
11h às 14h e das 17h às 21h, no
caso daqueles direcionados a
crianças e adolescentes, e das
18h às 24h para os demais). A co-
ta sobe para 3 horas e 30 minutos
a partir de setembro de 2013, to-
talizando 1.070 horas anuais.

Metade desse tempo tem de
estar nas mãos de produtoras in-
dependentes — e elas correm pa-
ra dar conta da demanda. Um re-
flexo disso está no número de
membros da Associação Brasilei-
ra de Produtores Independentes
de Televisão (ABPI-TV), que pas-
sou de 100, há um ano, para 220
hoje, segundo Marco Altberg,
presidente da ABPI-TV.

Na Conspiração, que criou um
núcleo de televisão em 2009, a
expectativa é faturar R$ 35 mi-
lhões com esse tipo de produção
em 2013 — no primeiro ano, o
núcleo faturou R$ 3 milhões.
“Fazer televisão é diferente de fa-
zer um projeto, por isso investi-
mos numa equipe fixa. Fizemos
um investimento feliz, na hora
certa. Muitas produtoras não
conseguirão fazer. Produzir 40
horas de dramaturgia é pesado”,
diz Pedro Buarque de Hollanda,
presidente da produtora.

Nos próximos dois anos, serão
investidos mais R$ 10 milhões,
com a construção de estúdios no

Rio de Janeiro e compra de equi-
pamentos. A Conspiração tam-
bém vem aumentando seus qua-
dros: o núcleo tem atualmente
45 pessoas, incluindo 15 rotei-
ristas, cinco deles contratados
neste ano. “Queremos ser líderes
nesse mercado. Temos uma es-
trutura que poucos ‘players’
t ê m”, afirma Buarque de Hollan-
da. Em breve, a produtora lança
séries como “Brasil Vermelho” e
“Viver para Contar”.

A Moonshot, que produziu “9
MM” para a Fox e finaliza “Sessão
de Terapia” para o GNT, também
conta com roteiristas contrata-
dos: são três dentro do departa-
mento de desenvolvimento, que
ao todo possui 15 pessoas fixas.
“Isso é um investimento, tem
custo. Mas é assim que gero sé-
ries e propostas”, afirma o dire-
tor da produtora, Roberto d’Av i-
la, que conta ter 90 projetos pa-
ra oferecer às programadoras.
“Tenho estoque para dialogar.
Posso sentar com canal infantil e
juvenil e com masculino.”

A O2 reforçou sua equipe com
a contratação de Maria Vince,
executiva de televisão que pas-
sou pelo canal GNT. “Precisamos
de um volume mais constante,
mais industrial. Ela vai ajudar em
cada projeto e na equipe”, afirma
Andrea Barata Ribeiro, uma das
sócias. “Acho que a gente vai du-
plicar a produção. Mas não que-
remos fazer qualquer coisa, pela
quantidade. Os donos gostam de
estar envolvidos. Temos um per-
fil de criar ficção e documentá-
rios mais elaborados.”

A companhia também trouxe
para seus quadros, pela primeira
vez, um roteirista fixo, Pedro Fur-
tado. Sua função será ajudar na
fase inicial dos projetos — hoje
são seis em desenvolvimento ou
pré-produção, como “Contos de
Edgar ”, adaptação de contos de
Edgar Allan Poe, para a Fox, e
uma segunda temporada de

“Destino SP”, sobre imigrantes na
cidade, cuja primeira fase ainda
nem estreou na HBO.

Ao todo, a O2 tem aproxima-
damente 80 propostas, garim-
padas entre os cerca de 20 dire-
tores da produtora. O plano da
empresa é trabalhar com rotei-
ristas freelancers e atrair gente
jovem. “Temos de investir na for-
mação de mão de obra. Estamos
fazendo isso porque vai faltar
g e n t e”, afirma Andrea.

Giuliano Cedroni, da Prodigo
Films, produtora de “(fdp)” para
a HBO, tem a mesma preocupa-
ção. “Fora da Globo, não existe
uma escola. Temos escritores e
jornalistas fazendo roteiro de ci-
nema. E televisão tem outra téc-
nica, que a gente precisa respei-
tar ”, afirma Cedroni.

Atenta a esse cenário, a Cons-
piração costuma promover cur-
sos internos de capacitação para
roteiristas, por exemplo.

Enquanto algumas produto-
ras procuram investir em cria-
ção, outras buscam aprimorar o
lado empresarial. Na Giros, o
trabalho começa com o mapea-
mento das necessidades dos ca-
nais para “compreender seu
D N A”, conta Belisario Franca, di-
retor da produtora. “Aí a gente
parte para o desenvolvimento
da ideia, do roteiro, do desenho
técnico. Quando o projeto che-
gar ao canal, ele tem lógica”, diz.

Nos últimos meses, a equipe
de 25 pessoas fixas apresentou
25 projetos com orçamento, lo-
gística, cronograma e modelo de
negócios. “O que a lei traz é um
impacto cultural muito impor-
tante de criação de uma indús-
tria audiovisual brasileira”, afir-
ma Franca. “Precisamos de um
planejamento a médio e longo
prazo, o que é uma dificuldade
cultural brasileira.”

Trata-se de um momento cru-
cial, na opinião de Denise Go-
mes, sócia e produtora-executi-

A Primo Filmes acaba de rodar “Família Imperial” para o canal Futura

A série “Viver para Contar” deve ser lançada em breve pela Conspiração

va da área de entretenimento e
“branded content” da Bossa No-
va Films, que tem oito progra-
mas em andamento, entre séries
documentais e de ficção. “O mo-
delo de negócios que as produ-
toras realizarem determinará o
futuro da nossa indústria a mé-
dio prazo”, afirma Denise.

A empresa contratou pessoas
na área de negócios e de distri-
buição — além de trazer direto-
res como Luiz Vilaça para o nú-
cleo de criação para TV. “Antes,

não éramos produtoras inde-
pendentes de fato. Agora temos
de saber como ganhar dinheiro
com a exploração comercial dos
produtos, entender como fun-
ciona a distribuição.”

Se os investimentos feitos pela
maioria das produtoras são cla-
ros, os negócios efetivos ainda
são raros, especialmente quan-
do se fala de ficção, que demora
mais (cerca de 1 ano e meio) e
custa mais caro (de R$ 250 mil a
R$ 1 milhão por episódio).

A lei foi discutida durante cin-
co anos até a aprovação pelo
Congresso Nacional em agosto
de 2011. No mês seguinte, ela foi
publicada no Diário Oficial da
União. Mas a regulamentação,
por meio das instruções norma-
tivas 100 e 101, veio apenas no
dia 4 de junho de 2012. Os ca-
nais chiaram, reclamando do
prazo curto. E agora estão ten-
tando agilizar os processos.

“O método de trabalho mu-
dou. Antes, a cada dois meses, a
gente fazia a ronda dos canais,
para ver o que eles estavam pro-
curando. Agora, estamos sendo
mais procurados do que procu-
r a n d o”, afirma Matias Mariani,
da Primo Filmes, que acaba de ro-
dar “Família Imperial” para o ca-
nal Futura. Devido a essa deman-
da, a produtora tem tentado oti-
mizar os projetos. “Estamos
criando propostas que possam
interessar a mais de um canal.”

Belisario Franca, da Giros,
aponta para uma mudança cul-
tural, de um ano para cá. “O pri-
meiro impacto é na ordem dos
relacionamentos entre produto-
ras independentes, canais e or-
ganismos reguladores. O tom
das conversas mudou”, afirma.

Percalços são esperados no ca-
minho, seja pela rapidez neces-
sária, seja pela falta de mão de
obra — além da questão dos ro-
teiristas, há a dos técnicos, que
são disputados também pelas
áreas de publicidade e cinema.

Marco Altberg, da ABPI-TV,
compara o setor ao resto do
país. “Assim como o Brasil está se
estruturando com a renovação
do parque industrial, o audiovi-
sual também vai ter de se estru-
turar. É parte do processo.”

rá aquelas envolvidas com justiça
social, ambiente, necessidades da
comunidade e artes, em vez de
causas puramente políticas. Recei-
tas adicionais virão do aluguel de
um salão no andar superior.

A Oregon Public House já arre-
cadou, até agora, cerca de US$ 100
mil de doadores da comunidade
para iniciar o negócio e precisa le-

vantar cerca de outros US$ 25 mil
para montar a cozinha e adquirir
outros equipamentos, antes de
abrir. Se tudo der certo, até o come-
ço do ano que vem ele abrirá.

Portland não é a única cidade
onde os moradores poderão beber
em benefício de seus semelhantes.

Em Washington, o Cause, um
autodenominado “f i l a n t r o p u b”,
também está planejando sua aber-
tura nos próximos meses. Nick Vi-
lelle, um dos fundadores, diz que
tem recebido muita ajuda na for-
ma de contribuições da comuni-
dade, o que irá ajudá-lo a operar
com lucro muito mais cedo do que
outros restaurantes. Sua meta é
chegar a doar US$ 100 mil por ano.

“É uma galera socialmente
mais consciente”, diz Vilelle. “Es -
ta geração está mais envolvida
nessas questões e pedindo mais
contribuições das empresas das
quais estão comprando.”

No centro de Houston, um gru-
po de donos de restaurante e bares
denominado “Kollaboration on
Restaurant Affairs” planeja abrir
um “bar de caridade” no antigo Ja-
zz Café Red Cat, na Congress Street,
em novembro. A cada mês, todos
os lucros serão doados a uma dife-
rente organização ou causa social

baseada em Houston, diz Bobby
Heugel, presidente da OKRA. Dife-
rentemente do Oregon Public
House, que é hiperfocado na dis-
tribuição de produtos locais. “Este
bar é apenas um bar de diversão
informal, com jogos como bilhar e
shuffleboard [jogo em que discos
são empurrados e deslizam sobre
uma mesa]”, diz ele.

As iniciativas altruístas também
não se limitam a bares — há tam-
bém cervejarias sem fins lucrati-
vos. A Tonka Beer, uma nova cerve-
jaria em Minnetonka, Minnesota,
pretende doar 100% de seus lucros
à organização Save-Our-Lakes (sal-
vemos nossos lagos), que financia
iniciativas para manter espécies
invasoras fora dos lagos no Estado.
Chad Mayes, um dos fundadores,
diz que a meta de doações para es-
te ano é de US$ 10 mil.

E a Finnegans, produtora de cer-
vejas em Minneapolis fundada em
2000, doa todos os seus lucros para
o combate à fome por meio de seu
Fundo Comunitário Finnegans.
Seu fundador e CEO, Jacquie Ber-
glund, diz que a empresa já doou
US$ 250 mil da venda de cerveja e
de mercadorias obtidos de doa-
dores e de eventos, e sua meta pa-
ra este ano é de US$ 100 mil.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 ago. 2012, Eu & negócios, p. D4.




