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Com a entrada em vigor da lei que obri
ga a exibir programação nacional qua

lificada em horário nobre, os canais de TV 
por assinatura ampliam esse tipo de con
teúdo em suas grades. Além das novida
des deste segundo semestre, há diversos 
programas em fase de produção e outros 
tantos em projeto para 2013. As produto
ras independentes, por sua vez, comemo
ram o aumento da demanda. 

Isso acontece em todos os canais pa
gos, incluindo os que essencialmente exi
biam quase apenas programação interna
cional. Os canais da Sony, por exemplo, 
estão cumprindo as 2h20 semanais que 
a nova lei determina como cota (a partir 
de setembro de 2013 esse volume passa 
a ser de 3h30 no horário nobre). "Não te
mos nenhuma limitação para o aumento 
ou não dessa cota" afirma Katia Murgel, 
vice-presidente de programação e aquisi
ções da Sony Pictures Televison no Brasil. 

A executiva garante que, se o mercado 
tiver capacidade de viabilizar e produzir 
projetos com o padrão de qualidade exi
gido pela programadora, a quantidade de 
conteúdo brasileiro pode aumentar nos pró
ximos anos. Para 2013, estão confirmadas 
duas produções nacionais: o reality musical 
Breakout, uma produção da Delicatessen 
Filmes para o Sony Spin; e a comédia Ago
ra Vai, da Mixer para o canal Sony. 

O E Entertainment Television tem proje
tos para o próximo ano, segundo Manolo Ta
pia, vice-presidente de programação do ca
nal. "Estamos dando ênfase à produção lo
cal, junto com algumas alianças e parcerias" 
diz ele, ao citar um docu-reality que mostra
rá o mundo da moda além das passarelas e 
um documentário musical para o público 
brasileiro. "Todos os conteúdos america
nos serão propostos aqui. Por enquanto, as 
produções originais estão sendo trabalha
das até que a fórmula possa gerar resulta
dos satisfatórios no Brasil" completa Tapia. 

A BBC HD, lançada em maio de 2012, 
promete aumentar o número de horas de 
conteúdo brasileiro. "Estamos conside

rando produzir conteúdo local no Brasil 
no próximo ano. Trabalhamos em cima de 
um calendário que preenche e cumpre as 
3h30 de programação local e que reflete o 
talento da produção brasileira" destaca Ga-
reth Williams, vice-presidente de programa
ção da BBC Worldwide da América Latina. 

Outro que estreou em 2012, o Gloob (ca
nal infantil da Globosat) também pretende 
ampliar cada vez mais a oferta de conteú
dos nacionais. No momento, exibe a segun
da temporada de Detetives do Prédio Azul e 
lançou recentemente Click com Daniel War-
ren. "São conteúdos muito bem realizados, 
que reforçam nosso posicionamento, e es
tudamos novas temporadas" diz Paulo Ma
rinho, diretor do Gloob, avisando que ou
tras produções ainda estão sendo avaliadas. 

Portf ólio encorpado 
O volume também tende a aumentar 

ao longo do ano nos canais da Viacom, 
de acordo com Roberto Martha, diretor 
sênior de produção da Viacom Networks 
Brasil. "A produção original é uma estra
tégia de aproximação e identificação com 
nossa audiência. Continuaremos levando 
conteúdo local de qualidade aos nossos es

pectadores" garante o executivo. Por en
quanto, ele adianta que o VH1 terá uma se
gunda temporada de Música.doc, série de 
documentários que mostra os bastidores 
do trabalho das novas estrelas da música 
brasileira. O canal estreia ainda a primei
ra temporada de Back Track, que leva um 
profissional de sucesso a um lugar signifi
cativo para sua carreira ou história de vida. 

Nos canais da Turner não há grandes 
mudanças na estratégia até então adota
da. "Sempre investimos em programação 
nacional e vamos continuar investindo" 
ressalta Anthony Doyle, vice-presidente 
regional e diretor executivo de conteú
do local da programadora. Desde 2000, 
a Turner já viabilizou aproximadamente 
90 produções originais e 45 coproduções 
nacionais, trabalhando com cem produ
toras. "São cerca de 600 horas em produ
ções e coproduções nacionais no período 
de dez anos" destaca Doyle. 

Por causa do sucesso, Elmiro Miranda 
Show (da Paranoid, apresentado no canal 
TBS) e Turma da Mônica (da Mauricio de 
Sousa Produções, que vai ao ar pelo Car-
toon Network) devem voltar no ano que 
vem. "Ainda estamos aguardando algumas 

definições e aprovações da Ancine" avisa 
Doyle. Atualmente, o Cartoon Network exi
be também as produções independentes 
Gui & Estopa, Tromba Trem e Carrapatos 
e Catapultas. A truTV tem as séries nacio
nais Resgate 193 e Operação Policial. E o 
canal Glitz exibe Sexo no Sofá. 

Estratégia mantida 
Alguns canais da Globosat contam com 

extenso conteúdo de produção terceiriza
da. Segundo Guilherme Zattar, diretor do 
Multishow, desde 2009 o canal investe na 
ampliação da variedade de programas, 
com novos talentos e formatos: Paulo Gus
tavo, Sergio Mallandro, Nathalia Klein e as 
Olívias. Para 2013 estão confirmadas as no
vas temporadas de Embarcados, Adorável 
Psicose, Sensacionalista, Lugar Incomum, 
No Caminho e 220 Volts. O canal também 
prepara novos programas, como Uma Rua 
Sem Vergonha, produzida pela Conspira
ção, que vai mostrar o dia a dia de garotas 
de programa em Copacabana. 

No GNT, os novos programas estão con
centrados nas produtoras independentes. 
"Pretendemos ampliar a ficção na grade 
em 2013. Teremos projetos com Conspira
ção, 02 Filmes, BossaNova, Migdal e Pro
digo, além da Moonshot, com a segunda 
temporada do Sessão de Terapia" adianta 
Daniela Mignani, diretora do canal. Den
tre as novidades está o inédito Copa Hotel, 
produzido pela Prodigo, sobre um fotógra
fo que volta ao Brasil após 15 anos no exte
rior para gerenciar o hotel do falecido pai. 

A Migdal Filmes assina Canalhas, seria
do baseado no livro Canalhas: Substantivo 
Feminino, de Martha Mendonça. Serão 13 
histórias de mulheres que vieram ao mun
do para se divertir e levar a cabo todas as 
maldades que a maioria não tem coragem 
de fazer. Entre as novas temporadas de 
programas já consagrados na grade estão 
confirmados Superbonita, GNT Fashion, 
Alternativa Saúde, Saia Justa, Decora, San
ta Ajuda, Diário do Olivier, Que Marravi-
lha, Marília Gabriela Entrevista, Chegadas 
e Partidas, Boas Vindas, Detox do Amor, 
Casa Brasileira, entre outros. 

O canal Combate promete para o ano 
que vem ampliar o volume de transmis
sões ao vivo dos eventos nacionais — ao 
todo devem ser 50 transmissões em real 
time, contra 39 de 2012 (leia matéria à 
pág. 12). Em parceria com a Publytape, o 
canal produz dois programas: Ponto Fi
nal e Revista Combate. Ambos passarão 
por mudanças para se tornar mais dinâ
micos. Ao todo, o Combate hoje dispõe 
de 16 programas na grade, incluindo es
ses dois de produção independente na
cional, além das transmissões de eventos. 
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Text Box
 Fonte: Meio & Mensagem Especial: Programação, São Paulo, p. 36, 26 nov. 2012.




