
"No cenário otimista achávamos 
que o canal teria um milhão de 
assinantes no primeiro ano. Já 
estamos com seis milhões"
Rogério Galio, do Arte 7

novo cenário a oportunidade seria ser um 
CaBEQ (canal brasileiro de espaço 
qualificado), então refizeram todo o 
business plan para que o canal já saísse 
adequado à nova lei.

Com isso, o tamanho da operação 
mudou completamente. Gallo diz que para 
atender à questão do conteúdo nacional, 
teve que redimensionar a equipe e os 
valores de compra de conteúdo. “A 
situação do mercado também mudou, a 
demanda gerou um aumento no preço dos 
conteúdos. Coisas que eu tinha negociado 
antes por um determinado valor eu fui 
encontrar depois com o preço dobrado. 
Coisas que só um ‘doido’ de um canal de 
arte iria comprar, agora tinha dois ou três 
caras querendo comprar também”, relata.

Se encareceu muito a operação, a 
nova situação também aumentou seu 
potencial enormemente. “No cenário mais 
otimista achávamos que o canal chegaria 
no primeiro ano a algo entre um milhão e 
2 milhões de assinantes. Já estamos com 
entre 6 milhões e 7 milhões, e se tudo der 
certo até março teremos 10 milhões de 
assinantes, algo que eu não imaginei nem

nos sonhos mais 
otimistas”, diz Gallo.

Hoje o canal está 
disponível atualmente na 
Sky, Claro, GVT, SimTV e 
em algumas operações 
ligadas à NeoTV.

A lei ajudou muito, 
conta o diretor, porque 
fez com que a coisa 
acelerasse. “É nítido 
que era necessária uma 
medida desse porte”, 
afirma. “O mercado se 

auto-regular não funciona. Vários 
países mais desenvolvidos 
adotaram medidas assim. Se a 
coisa se resolveria 
espontaneamente, por que não se 
resolveu antes? Não aconteceria se 
não viesse formatado como uma 
obrigação. Cada vez que eu leio a 
lei eu acho ela muito bem feita, 
bem pensada, abrangente. Não foi 
feita por quem não entende. Tem 
furos? Tem. Coisas que poderiam 
mudar? Sem dúvida. Mas ela acerta 
muito mais do que erra”, conclui.

Sobre a qualidade desta produção 
que vem surgindo a partir da entrada 
em vigor das cotas, o diretor do Artel 
é otimista. “Vai gerar também um 
monte de porcaria, mas é da 
quantidade que vai sair a qualidade. 
Hoje perguntamos ‘Por que a 
Argentina é mais desenvolvida que a 
gente, tem mais expertise, roteiros 
melhores, sendo que a escala aqui é 
maior?’ É porque eles produzem 
mais. Tem muita coisa ruim, claro, 
mas isso nem chega aqui. O que 
passa por esse filtro acaba tendo 
mais qualidade. 0 que chega aqui é o 
que deu certo, e o mesmo vale para 
os EUA, França, Inglaterra”, conta.
“É uma revolução”.

de TV paga.
“Esse é um projeto que a gente 

vem gestando há dois anos, talvez 
um pouco mais”, conta o diretor do 
canal, Rogério Gallo. “A gente tinha 
objetivo de fazer um canal de arte, 
nunca pensou em fazer um canal 
‘enlatado’, não é a minha vocação, 
nem a do grupo. Somos produtores 
sempre quis fazer produção nacion; 
mas tinha um escalonamento 
diferente. Eu imaginava que por 
questões de estruturação e 
viabilidade econômica o canal fosse 
começar com 70% a 80% de 
programação importada e de 20% £ 
30% de produção nacional, e 
cresceria gradativamente até virar 
majoritariamente nacional, isso 
mesmo antes de se falar em 
obrigações”, conta.

Mas quando começaram a 
surgir as conversas sobre a nova 
lei, que demorou pra sair, gerou-S' 
uma insegurança no grupo, 
segundo Gallo: “era difícil decolar 
um projeto desse porte sem saber 
qual era o marco legal”.

Ele conta que não existia uma 
viabilidade garantida para o canal. 
Houve, diz, uma aceitação muito 
boa, mas as operadoras diziam qu 
não tinham espaço, que não tinha 
lugar no satélite... “Não sabiam 
ainda como ficaria o line-up, como 
ficariam os pacotes”.

O grupo percebeu que com o
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produções novas”, conta.
Segundo ele, o canal está com 

duas produções no FSA (Fundo 
Setorial do Audiovisual). Uma é uma 
série produzida por Nelson Hoineff, 
sobre roubos de obras de arte. Serão 
seis episódios de uma hora, que 
entram na faixa de documentários. A 
outra chama-se “Arte Ativa”, sobre 
arte de rua, grafiteiros e intervenções 
urbanas. É produzida pela Auê 
Produções.

Publicidade
Embora conte com uma base 

considerável de assinantes, que pode 
crescer muito caso fecha a 
distribuição com a Net, em 
negociação, o canal não se paga só 
com a receita de assinatura, segundo 
Gallo. O modelo, explica, é baseado 
na exploração de publicidade. “A 
base atual possibilita que a gente 
ofereça o canal para os anunciantes 
com uma massa crítica muito maior 
do que o plano inicial”. Para isso se 
concretizar, ele diz que vai buscar a 
audiência não só dos assinantes 
“iniciados”, que já conhecem o 
mundo das artes. “Nossa missão é 
oferecer conteúdos de arte a uma 
população que não teve a 
oportunidade de ir a um museu, 
viajar. Não é um canal para iniciados. 
Também queremos que eles venham, 
mas nossa obrigação é fazer um 
canal que traga um público que não 
conhece e não tem acesso, e se sinta 
instigado a conhecer”, conta.

pintor Caravaggio, em forma de ficção, 
com direção de arte de Vittorio Storaro 
(“Apocalypse Now”).

O Artel trará também uma série de 
programas jornalísticos, alguns produzidos 
internamente, outros feitos por 
independentes. Gallo conta que não há 
praticamente interação com o jornalismo 
da Band, exceto pelo uso dos acordos com 
agências internacionais. “Podemos usar 
eventualmente a estrutura da Band para 
uma cobertura como a do Oscar, mas é a 
exceção”, diz Gallo.

Para dirigir o jornalismo, o canal 
trouxe a editora-chefe da revista Bravo, 
Giselle Kato.

Na grade que estreia em março, os 
programas de linha são “Artel em 
Movimento”, revista cultural, com

cobertura do que está 
acontecendo nas artes no 
Brasil; “Estilo Artel”, com 
matérias sobre design, 
gastronomia, arquitetura, etc; 
“Artel no Cinema”, revista 
focada na produção 
cinematográfica, feita pela 
produtora Flint; “Artel in 
Concert” e “Conexão Artel”.

Para este, o canal fez uma parceria com o 
Itaú Cultural, e exibirá a série “Rumos”, de 
artistas brasileiros fora do mainstream, 
em uma faixa diária.

Além dos programas de reportagem, o 
“Artel Entrevista” trará sempre um 
personagem do mundo das artes. “Temos 
também uma série de produção própria 
sobre artistas brasileiros. Fizemos por 
exemplo um programa com a Tomie
Ohtake, com quatro horas 
de depoimento dela”, 
conta Gallo.

A produção 
independente estará 
presente em todas as 
faixas da programação, 
garante. Nas faixas de 
filmes e documentários 
ela entra principalmente 
como aquisição. “Tenho 
que por um canal de 24 
horas no ar, é impossível 
produzir tudo”, conta o 
diretor do canal. “Mas já 
estamos alavancando

o diretor. Também serão trazidos 
filmes estrangeiros, como os do Arte 
(canal franco-alemão). A temática 
dos documentários não se 
restringirá à arte, mas seguirá a 
linha de filmes autorais.

A música também terá bastante 
espaço, desde música clássica mais 
“antiga”, como concertos de Karajan 
e Bemstein, até música com regentes 
contemporâneos, como Gustavo 
Dudamel ou Cláudio Abado. “Temos 
parcerias em andamento também 
para captar as orquestras brasileiras 
e estrangeiras que tocam aqui”, 
revela Rogério Gallo.

A música brasileira aparece 
principalmente em shows, sempre na 
linha da MPB “de qualidade”, com 
artistas como Paulinho da Viola e 
Marisa Monte, bem como a música 
instrumental brasileira.

O canal também terá séries, 
documentais ou ficcionais, como uma 
sobre os pintores impressionistas, ou 
uma, já comprada da RAI, sobre o

como “O Homem de 
Aran”, aos
contemporâneos, como 
“Nelson Freire”. 
“Comprei praticamente 
todo o acervo da 
Videofilmes, tem 
Eduardo Coutinho, o do 
Paulinho da Viola, dos 
Dzi Croquetes”, conta

repetições ao longo do dia.
Uma das principais apostas é na 

exibição de cinema clássico, com 
filmes de diretores como Fellini, 
Truffaut, René Clair, Bergman, 
Visconti, Kurosawa, e também 
diretores nacionais, como Glauber 
Rocha e Rogério Sganzerla. Também 
serão programados filmes 
contemporâneos de arte, premiados.

Na área de documentários, o 
canal também abrangerá de clássicos,

Programação
A grade do Artel está calcada em 

filmes (ficção e documentários), séries 
e jornalismo cultural, sempre com 
uma “pegada” artística.

O conteúdo inédito aparece no 
horário nobre, das 18h às 24h, com
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Text Box
Fonte: Tela Viva, São Paulo, ano 22, n. 234, p. 18-19, jan./ fev. 2013.




