
Enquanto os canais pagos abrem cada 
vez mais horários na grade para a pro

dução nacional independente, as emisso
ras de TV aberta exibem pouco desse con
teúdo. "Historicamente, os canais investi
ram em suas próprias estruturas, e agora 
precisa fazer sentido financeiramente con
tratar uma produção externa" analisa Carla 
Affonso, CEO da Zodiak Brasil, produtora 
internacional de conteúdos para televisão. 

A opinião é compartilhada por Die
go Guebel, diretor-geral de conteúdo da 
Band, que compara a realidade de conte
údo terceirizado nos canais abertos e pa
gos: "A principal diferença é que as emis
soras abertas possuem uma estrutura pró
pria de produção, um quadro de funcio
nários muito maior que os canais a cabo 
e estúdios que favorecem financeiramen
te a produção própria." 

Sócio e diretor executivo da produtora 
Dogs Can Fly, José Henrique Caldas lem
bra que, desde o início, o modelo de pro
dução da TV aberta privilegiou a cons
trução de grandes estúdios e a contrata
ção de equipes enormes, que tornassem 
essas empresas autossuficientes. "Sen
do assim, as emissoras abertas do Brasil 
compram pouca coisa produzida fora da 
casa e, quando o fazem, são produtos l i 
cenciados ou adquiridos no mercado in
ternacional com valor muito baixo" diz. 

"Ainda persiste certa herança cultural 
de as emissoras aqui produzirem tudo. 
Uma realidade totalmente diferente do 
que acontece na Europa e Estados Unidos. 
Quebrar essa 'barreira psicológica,' ou esse 
paradigma, talvez seja a parte mais difícil 
do processo" avalia Wiland Pinsdorf, sócio 
e diretor de cena da Canvas 24p Filmes. 

Comparando os modelos pelo mundo, 
Belisário Franca, diretor artístico da Giros, 
conta que só o México é parecido com o 
Brasil nesse ponto. "Até a BBC tem uma 
lista enorme de produções independen
tes na grade. Para ter uma ideia, três pro
dutoras independentes, de tão expressi
vas, abriram capital, foram para a Bolsa de 
Valores" aponta. Para ele, o modelo verti
calizado deixa a emissora numa situação 
mais cômoda, com maior controle e eco
nomia. "A desvantagem é o engessamen-
to de formato, sem pluralidade" acredita. 

Já o CEO da Mixer, Hugo Janeba, tem 

pensamento diferente: "Não tenho essa 
visão de pouco espaço na TV aberta." Pa
ra ele, as produtoras precisam desenvol
ver projetos específicos para as emisso
ras, no padrão de cada uma e com qua
lidade para evitar o zapping. Porém, há 
casos em que uma produção serve para 
a TV aberta e a paga, como Sítio do Pica 
Pau Amarelo, Escola pra Cachorro e Ju
lie e os Fantasmas, cita Janeba. 

A TV Globo informa que o seu foco 
principal é o investimento nas produções 
próprias — mais de 80% da programação 
é produzida internamente. Entretanto, há 
mais de dez anos a emissora firma parce
rias com produtoras independentes para 
desenvolver diferentes programas e for
matos. Segundo a Central Globo de Co
municação (CGCom), a busca constante 
de inovação e diversificação dos conteú
dos e a ampliação do relacionamento com 
talentos artísticos do mercado é o princi
pal objetivo destas parcerias. 

Bons negócios 
Todas as parcerias realizadas até o mo

mento renderam bons resultados, segun
do a CGCom. Entre os programas bem-
-sucedidos estão Cidade dos Homens, Ca-
randiru, Antonia, Central da Periferia, Ce
na Aberta, Homem Objeto, Ó Pai Ó, Som 
& Fúria, Decamerão, Esquenta e Mulher 
Invisível. Além desses, há quadros e sé
ries como as do médico Drauzio Varella, 
Expedição Xingu e o quadro Histórias de 
Amor, do Fantástico. Atualmente, a Glo
bo exibe os desenhos animados Sítio do 
Pica Pau Amarelo, da Mixer, e Turma da 
Mônica, da Maurício de Sousa Produções. 

Na programação de fim de ano, a Rede 
Globo vai exibir um especial de Jorge Fur
tado coproduzido pela Casa de Cinema 
de Porto Alegre e protagonizado por Fer
nanda Montenegro. Ainda em dezembro, 
vai ao ar uma versão ampliada do longa 
Xingu, produção da 02 Filmes, em uma 
série de quatro capítulos. 

Entre as novidades da Globo para 2013 
está prevista uma versão do longa Gon
zaga de Pai para Filho em formato de se
riado com quatro capítulos, coprodução 
entre Conspiração Filmes, D+ Filmes e 
Globo Filmes. Está em projeto ainda uma 
nova série com Drauzio Varella, também 
para o Fantástico, coprodução da Varal. 

A Record é outra rede aberta que terá 
especiais de f im de ano realizados por 
produtoras independentes. Um deles é 
A Tragédia da Rua das Flores, adaptação 
de obra de Eça de Queiroz, realizada pela 
Academia de Filmes. O outro é O Milagre 
dos Pássaros, em homenagem ao cente
nário da obra de Jorge Amado, produzi
da pela Contém Conteúdo. 

A Band promete novidades em produ
ção terceirizada para 2013, mas ainda não 
divulga por estarem em processo de avalia
ção. A emissora tem trabalhado bastante 
com produção independente nos últimos 
anos, garante o diretor-geral de conteúdo, 
Diego Guebel. "Além da programação da 
Cuatro Cabezas, com a qual temos parce
ria, fizemos recentemente a produção dos 
concursos de Miss em todo o Brasil com 
a Floresta e devemos manter essa parce
ria, que deu muito certo, no próximo ano", 
afirma, ao adiantar que será mantida tam
bém a associação com a Mixer, para a se
gunda temporada de Julie e os Fantasmas. 

Apesar do pouco espaço para produções 
"de fora" nas TVs abertas, o quadro vem 
evoluindo com o passar dos anos, acredi
ta Carla Affonso. Como exemplo, ela cita o 
formato Faça e Disfarça, totalmente produ
zido pela Zodiak Brasil para a Record. Wi
land Pinsdorf, da Canvas, também verifi
ca um avanço nos últimos anos, principal
mente com o sucesso das produções para a 
TV paga e alguns cases para canais abertos. 

As emissoras públicas são as primeiras 
que estão se movimentando em direção à 
produção independente, mas ainda len
tamente, opina José Henrique Caldas. En
tretanto, mostram uma grande contradi
ção: "Elas têm muita dificuldade em pro
mover abertura para produções indepen
dentes por ainda estarem presas a estru
turas corporativas enormes e grandes es
túdios, uma vez que seguiram o mesmo 
modelo das emissoras privadas abertas" 
conclui o sócio da Dogs Can Fly. 
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