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A HBO estreia neste mês uma série de 
ficção cuja premissa é, no mínimo, ori-

ginal: três mulheres decidem abrir uma 
empresa para gerir suas carreiras como 
prostitutas. Teasers e trailer de O Negócio 
dão a entender que a atração não econo-
mizará na sensualidade, mas só assistindo 
para saber se vai render uma história ca-
tivante. O mercado espera que sim, mas 
alguma frustração não seria surpresa. Sé-
ries ficcionais atravessam um dilema no 
Brasil. Passado pouco mais de um ano da 
vigência da Lei 12.485/2011 — que deter-
mina, entre outras coisas, cotas de produ-
ção nacional na TV paga —, a sensação de 
que a quantidade de lançamentos ainda 
não se traduziu em qualidade é latente. 

É quente o debate sobre a carência de 
roteiristas capacitados no formato. “A cul-
tura brasileira tende a valorizar o ‘apren-
der fazendo’, que já formou vários profis-
sionais e que não funciona mais”, diz Fe-
lipe Braga, diretor e roteirista da produ-
tora Los Bragas. Maurício Mota, chefe de 
roteiro e cofundador da The Alchemists, 
concorda. “A gente gosta de atalho, pre-
fere pular para a sobremesa antes de co-
mer o brócolis. Mas é preciso investir em 
método e processo”. 

Jacqueline Cantore é uma célebre en-
tusiasta da capacitação de profissionais há 
muitos anos. Sua passagem pela diretoria 
de empresas como A&E, Viacom e BBC 
mostrou-lhe que um mercado forte não 
acontece subitamente, assim como “não 
se começa uma série no primeiro dia de 
filmagem”. Por isso, desenvolveu em parce-
ria com Panoramica e Globosat o Progra-
ma de Desenvolvimento de Roteiristas, que 
já trouxe autores estrangeiros como Marta 
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Kauffman  (Friends) e Robert McKee (autor 
de Story). “O roteirista tem de se qualificar 
mais em ficção e não só em telenovela. É 
uma formação diferente”, explica. A ideia 
é preparar profissionais para toda a cadeia 
envolvendo a produção de séries, roteiro 
incluso. A Alchemist  também é parceira da 
ESPM-RJ e da University of Southern Cali-
fornia na criação de uma Escola de Séries, 
que deve abrir vagas em setembro. “A pro-
dução de séries requer muito mais que um 
autor de telenovela: precisa de ensino di-
rigido a desenvolvimento de projeto”, afir-
ma Mota. Para Braga, o problema é ante-
rior à existência ou à inexistência de cur-
sos. “Eu próprio, quando seleciono gente, 
às vezes esbarro no simples problema do 
português correto. É crônico, pré-escolar”. 

Baixa remuneração
Certamente não é o caso de Rafael Les-

sa. Formado em comunicação social, mes-
tre em direção e roteiro de cinema pela 

Universidade Columbia, em Nova York, 
teve aulas com figurões como John Co-
les (Sex and the City) e David Klass (Law 
and Order). Hoje, dá aula na Academia 
Internacional de Cinema e desenvolve 
projetos com uma produtora. Apesar dis-
so, ainda não emplacou uma criação sua 
na TV brasileira. “Existe vontade dos ca-
nais, mas o investimento ainda é muito 
baixo”, comenta Lessa. Segundo ele, o sa-
lário não é atraente para novos roteiris-
tas, que acabam mal remunerados. “Eu 
mesmo escrevo pilotos sem receber na-
da, para apostar. Falta um sindicato que 
proteja a categoria”, completa. 

Produções com mais recursos, em ca-
nais prestigiados, não costumam con-
tratar novos talentos por causa do risco 
implícito. “É uma panela, ninguém quer 
largar o osso”, diz Marcelo Rubens Paiva, 
que prepara uma adaptação para TV de 
sua peça E aí, Comeu?. Nome carimbado 
no mercado, o autor observa o aumento 

de demanda, “mas os grandes canais ra-
ramente se dispõem a comprar um pro-
duto independente”, admite. “A produção 
costuma ficar retida a grandes nomes, co-
mo Gullane, O2, Conspiração, Pródigo... 
Elas têm uma relação com programado-
ras que ajuda nesse acordo.”

Marcello Braga, diretor de conteúdo da 
Fox, reconhece que os projetos chegam 
por intermédio das produtoras, mas não 
defende a persistência desse modelo. “Na 
Argentina, o roteirista nem sempre é liga-
do à produtora ou ao canal”, conta. Para Ja-
cqueline, há um entendimento enviesado 
do próprio profissional de texto em relação 
ao seu papel na produção. “Muitos rotei-
ristas me dizem: ‘Tenho de procurar uma 
produtora’. Ele tem de procurar um canal! 
Se aquele canal não quiser, tenta em outro.”

O modelo de autor autônomo tem re-
lação com a figura do showrunner, profis-
sional que não é necessariamente roteiris-
ta, diretor ou produtor, mas um híbrido de 
tudo isso em diferentes escalas: é a mente 
criativa da série, responsável por ligar as 
pontas de diferentes áreas e com forte in-
fluência sobre a narrativa. “Certamente faz 
falta um showrunner, figura que foi prota-
gonista na guinada das séries americanas”, 
diz Rodrigo Castilho, roteirista da Mixer e 
um dos autores de O Negócio, que adver-
te, porém, a carência em todas as áreas do 
processo, “seja porque é um mercado no-
vo ou porque os grandes profissionais já 
estão contratados”. As produções de Ca-
nadá, Inglaterra e Israel também cresce-
ram graças a esse modelo. No painel que 
o congresso da ABTA promoveu na terça-
-feira 5 sobre o primeiro ano de vigência 
das cotas, a figura do showrunner até foi 
comentada, mas poucas vezes. As falas 
priorizaram o otimismo das programa-
doras com as oportunidades abertas pe-
la lei e as fragilidades implícitas na nova 
regulamentação do setor, que desfavore-
ce produtores independentes. 

No mercado, o problema da escala é 
mais consensual. “É a questão do ovo e 
da galinha: antes vem o volume e depois a 
qualidade? Ou precisaremos de algumas 
produções muito boas para então atrair 
investimento e gerar volume?”, questiona 
Mota. A GNT foi um dos canais que apos-
taram nessa estratégia: embalada pelo su-
cesso de Sessão de Terapia, terá estreado, 
até o final do ano, seis títulos de ficção — 
o mais recente foi Beleza S/A, que estreou 
na semana passada. “Queremos diversi-
ficar ao máximo nosso leque de apostas”, 
explica Mariana Koehler, gerente artísti-
ca do canal. “Estamos começando, então 
decidimos atirar para todos os lados para 
ver o que agrada mais ao público e a nós.”

Conforme Paiva, a insegurança das 
programadoras é outro fator que prejudi-
ca o setor. “Sinto falta de bons textos que 
falem de forma inteligente de corrupção 
ou de drogas, por exemplo; só tem espa-
ço para comédia rasa e sexualidade”. Para 
Castilho, a dramaturgia brasileira tornou-
-se célebre graças às metáforas da época 
da ditadura militar, mas, passada essa fa-
se, não amadureceu o suficiente para falar 
com franqueza de seus problemas atuais. 
“Séries estrangeiras como Breaking Bad e 
House of Cards fazem isso com uma fran-
queza e uma coragem que até assustam, 
mas um dia chegaremos lá.” Mercado e 
público aguardam esse dia ansiosamente.

Nova atração da HBO, a série O Negócio estreia neste mês. Espera-se que cative o público, mas isso dependerá também da qualidade da narrativa

Séries estrangeiras (na foto, East Los High) conseguem falar com franqueza de problemas atuais
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Leia mais  sobre o mercado de roteiros  
em http://migre.me/fHhLN
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1572, p. 34, 12 ago. 2013.




