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Depois de um ano em vigor, a Lei no  
12.485/2011, que cria cotas de con-

teúdo nacional na grade da TV por assi-
natura, aumentou a demanda por novas 
produções brasileiras e promoveu um 
boom de crescimento no setor audiovi-
sual. O segmento de produção indepen-
dente de conteúdo abriu tantas janelas 
de oportunidades que ainda está difícil 
de dar conta de todas. O objetivo era pro-
mover uma melhora na quantidade e na 
qualidade do produto brasileiro, mas a 
primeira contribuição da chamada Lei 
da TV Paga foi um incremento no núme-
ro de novos assinantes. Pelos números da 
Anatel, em 2010, o País contava com 9,7 
milhões de assinantes do serviço e subiu 

para 16,9 milhões no primeiro semestre 
de 2013, com crescimento anual de cerca 
de 30%. Em junho, ainda segundo a agên-
cia, os serviços de TV por assinatura fo-
ram entregues em 27,8% das residências 
brasileiras. Apesar do incremento das re-
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a 
região Sudeste ainda lidera esse indica-
dor, com 39,3% dos domicílios atendidos.

Nesse panorama, o mercado audiovi-
sual carioca aqueceu de vez. Nunca an-
tes na história deste país abriu-se um es-
paço de oportunidade assim para esse 
setor. Prova disso é o aumento de asso-
ciados observados pela Associação Bra-
sileira de Produtoras Independentes de 
TV (ABPITV): em janeiro de 2012, eram 

175 empresas; hoje são 350 provenien-
tes, na maioria, do mercado publicitá-
rio e de produtoras de cinema querendo 
produzir conteúdo para TV. Para o pro-
fessor de edição da ESPM-RJ, João Velho, 
a tendência é de aumentar cada vez mais 
o número de produtoras independentes. 
“E aí a força das boas ideias pode fazer a 
diferença e promover o aparecimento e 
a consolidação de novos artistas e em-
preendedores na produção de conteú-
do.” Rico Cavalcanti, professor de ima-
gem e movimento da ESPM-RJ, destaca 
que a lei chega e já encontra um merca-
do produtor independente aquecido, o 
que deve viabilizá-la. 

Gil Ribeiro, diretor presidente da Cons-

piração Filmes, avalia que a lei trouxe um 
novo horizonte para a produção audiovi-
sual brasileira. “Em médio prazo, esse au-
mento de demanda vai impactar também 
em negócios na TV aberta e em outras 
mídias, no sentido do amadurecimento 
e da quantidade de opções de qualidade 
no mercado independente”. Ele pontua 
que, à luz do mercado internacional, por 
aqui cresceu substancialmente os pro-
jetos de séries dramatúrgicas nacionais. 
Separar o joio do trigo, para ele é essen-
cial. “É preciso escolher bem os projetos 
que têm o seu perfil. A tendência deve-
rá ser produtoras menos generalistas e 
mais especializadas ao longo dos próxi-
mos anos, sendo que a área de TV deve 
puxar o crescimento das produtoras in-
dependentes”, prevê ele. Responsável por 
séries como Vai que Cola, veiculado pelo 
canal Multishow, e Surtadas na Yoga, do 
GNT, a produtora de Ribeiro projeta in-
crementar as vendas em 30% neste ano. 

Para Mario Nakamura, sócio e produ-
tor executivo da Cinerama Brasilis, o be-
nefício da lei é óbvio, mas ainda é muito 
pouco para fazer uma mudança signifi-
cativa. “Ela serviu para chamar a atenção 
das emissoras e das produtoras, mas os 
recursos financeiros para que se produza 
com uma qualidade mínima ainda apare-
cem muito raramente”, critica. “O nosso 
mercado ainda é muito iniciante e nossas 
relações com todos os agentes da cadeia 
audiovisual são muito novas”, justifica. 

Segundo ele, o maior desafio é mu-
dar a cultura existente no setor. “É mui-
to mais barato para qualquer canal com-
prar 30 minutos de programação por R$ 
15 mil em feiras internacionais. E como 
esse era o modo operante, todo o plane-
jamento financeiro dos canais tinha es-
ses valores como referência. Daí as pou-
cas produtoras que aceitavam viabilizar 
os produtos produziam com uma quali-
dade muito inferior ao mercado interna-
cional”, enfatiza.  

Além de investimentos em equipe e 
eventos internacionais, a produtora tra-
çou um plano de negócios para os pró-
ximos cinco anos que consiste em três 
etapas: informação, desenvolvimento e 
atuação propriamente dita. Há dez anos 
no mercado audiovisual, a produtora foi 
contemplada recentemente em edital da 
RioFilmes e prepara a animação infanto-
juvenil O jovem da Vinci para veicular na 
TV brasileira. A expectativa é crescer até 
10% e chegar a um faturamento de R$ 3 

AudiovisuAl

Criativo e efervescente
Aumento de demanda, principalmente da TV por assinatura, aquece  
mercado de produção independente de conteúdo no Rio de Janeiro

Por Flávia D’angelo

Vai que Cola, do Multishow: objetivo da nova Lei da TV Paga é aumentar quantidade e qualidade do produto brasileiro

Paulo Schmidt: “As produtoras deixaram de ser meramente realizadoras de filmes publicitários” Para Nakamura, da Cinerama Brasilis, ainda faltam recursos para produção de qualidade 
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milhões a R$ 4 milhões anuais nos pró-
ximos três anos. 

Embora considere que a lei chegou em 
boa hora, para Paulo Schmidt, sócio do 
Grupo Ink, uma das principais holdings  
do mercado brasileiro de produção, a de-
mora na sua elaboração fez com que in-
vestimentos em infraestrutura, formação 
de mão de obra, melhoria da gestão e go-
vernança das produtoras também não 
acontecessem no tempo adequado. No 
entanto, ele pontua que ela veio em um 
momento de constante transformação da 
comunicação e da propaganda.  

Há 17 anos no mercado, a produtora 
fez a reengenharia da marca Academia 
de Filmes em maio. Além da reorgani-
zação societária, enxugou a estrutura de 
seis para três empresas e mudou o nome 
da operação, rebatizada como Academia 
de Filmes, marca mais antiga do grupo. A 
expectativa é de crescer 10% ao ano, nos 
próximos três anos. Schmidt conta que 
a Academia de Filmes vem se preparan-

A obrigação de veicular, durante o 
horário nobre, três horas e meia por 
semana de conteúdo produzido no 
Brasil já é exigida a partir de setembro 
deste ano. Quando entrou em vigor, em 
setembro de 2012, as obrigações foram 
acontecendo de maneira progressiva. 
Sancionada em 2011, no primeiro ano a 
lei determinou que os canais exibissem 
no horário nobre uma hora e dez minutos 
por semana de programação nacional, 
metade dela independente; no segundo 
ano (2012), duas horas e 20 minutos. 

A partir de setembro deste ano, também 
aumentou a exigência do número de canais 
brasileiros em espaços qualificados, ou seja, 
os pacotes oferecidos pelas operadoras 
de TV por assinatura — excluindo canais 
temáticos como os políticos, religiosos, 
esportivos e de televendas — devem ter 
um em cada três canais com programação 
brasileira. No primeiro ano a exigência era 
um em cada nove canais e no segundo, um 
em cada seis. Um detalhe importante sobre 
a Lei da TV Paga é que, no mínimo, metade 
de todo o conteúdo gerado deve ser feito por 
produtora brasileira independente. Desse 
montante, 30% devem ser produzido por 
empresas, técnicos e artistas das regiões 

A Lei no 12.485/2011

Para Mauro Garcia, diretor executivo 
da Associação Brasileira de Produtoras 
Independentes de TV (ABPITV), não há 
imaturidade ou fragilidade no setor. “Não 
havia antes demanda e escala suficiente 
no mercado interno para se constituir 
uma verdadeira indústria audiovisual.” Na 
sua opinião, o cenário agora impõe mais 
profissionalismo — não necessariamente 
na produção —, mas nas negociações, 
nas questões contratuais de modelos 
de negócios e na sustentabilidade dos 
projetos audiovisuais.

Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O impacto no setor já é visível. Dados da 

Agência Nacional de Cinema (Ancine) indicam 
que o número de programas brasileiros 
veiculados em 15 dos principais canais de 
TV por assinatura do País foi quadruplicado 
nos últimos seis meses. Em janeiro de 
2012, esses canais exibiram 56 produções 
brasileiras. Em dezembro, foram ao ar 273. 
Segundo a agência, 20 novos canais que 
exibem conteúdos brasileiros foram criados 
nos últimos meses. Pelas suas estimativas, 
ao passar das atuais  400 horas por ano de 
conteúdos independentes nacionais para mais 
de um mil, o potencial de geração de receita 
beira R$ 400 milhões por ano. De acordo com 
a Ancine, isso representa quatro vezes mais 
do que o Fundo Setorial do Audiovisual para 
fomento oferecia e 150% a mais se comparado 
ao montante de recursos de incentivo que 
existiam até agora. 

Para o professor de edição da ESPM-RJ, 
João Velho, os incentivos terão um impacto 
profundo no setor da economia criativa e 
deve alavancar de vez uma indústria que 
precisa de uma vez por todas caminhar com 
as próprias pernas. “A lei atendeu a uma 
demanda histórica da classe e tem tudo 
para representar um marco regulatório 

na produção audiovisual no Brasil.” De 
acordo com ele, a lei revelou a imaturidade 
do setor audiovisual no Brasil como uma 
indústria. “Tirando a TV aberta, a indústria 
do audiovisual no Brasil sempre viveu de 
surtos. Nosso mercado cinematográfico 
nunca se firmou. Tivemos a retomada do 
cinema brasileiro a partir do final dos anos 
1990, mas ainda somos muito dependentes 
do incentivo fiscal e nosso mercado exibidor 
de salas de cinema é muito pequeno e ainda 
muito dominado pela presença do cinema 
americano”, explica. 

do há oito anos com a produção de cur-
tas-metragens, documentários e vídeos, 
e atualmente está produzindo conteúdo 
para a TV, como a série Os Milagres de Je-
sus para a TV Record. 

“Com esse processo, mais autoral, a in-
tenção era promover aprendizado e expe-
riência para a nossos profissionais.” Nes-
se contexto, ele lembra que desde quan-
do surgiu a lei, a empresa criou uma área 
especifica para gerir relações institucio-
nais com órgãos públicos, municipais, es-
taduais e federais com o objetivo de es-
tar capacitado para ter acesso a recursos 
que fomentam a produção. “As produto-
ras deixaram de ser meramente realiza-
doras de filmes publicitários para serem 
gestoras e proprietárias de conteúdos au-
diovisuais.”

De acordo com Luiz Leitão, diretor da 
Produtora Cara de Cão, produzir no Brasil 
sempre foi um grande desafio. “Depen-
demos do esforço dos profissionais em 
geral para viabilizar qualquer produção. 
As margens de lucro são estreitíssimas, 
os juros para capital de giro e investimen-
tos são ridiculamente altos, os impostos 
e os encargos sociais são um acinte.” Na 
sua opinião, o aumento da demanda, que 
veio na esteira da Lei da TV Paga, mostrou 
com mais força os pontos fracos conhe-
cidos pelas profissionais da área. “Pou-
ca mão de obra, quase nenhum estúdio, 
dificuldade para filmagem em externas 
e principalmente, pontos turísticos”, diz 
ele. Com projetos para TV a cabo e cam-
panhas publicitárias em produção, a ex-
pectativa de Leitão para crescimento em 
2013 é de, pelo menos, 25%.

O produtor executivo Antônio Carlos 
Accioly, que deixou recentemente o Gru-
po Ink, fechou sociedade com o presiden-
te da Movie&Art Paulo Dantas, para lan-
çar a A+ Movie&Art, sediada no Rio de Ja-
neiro. A empresa irá atuar com todo tipo 
de produção audiovisual — publicidade, 
cinema, TV, plataformas digitais, mobile 
e videoclipes — para todo o Brasil, mas 

com foco nos mercados do Rio de Janei-
ro e de Brasília, e também para o merca-
do internacional. “Queremos aproveitar 
o bom momento pelo qual a cidade está 
passando. Todos querem filmar no Rio por 
conta das locações, do elenco global e de 
todos os eventos que sediará nos próxi-
mos anos”, frisa Accioly.

Apagão de mão de obra
Cavalcanti, da ESPM-RJ, chama a aten-

ção para uma infinidade de oportunida-
des que se abrem para a cadeia direta e 
indireta de produção. “Do faxineiro ao 
boy de set, de continuístas a diretores de 
produção, de costureiras a maquiado-
res, de motoristas a atores e dublês, são 
muitas as necessidades e, por extensão, 
as oportunidades.” 

Mauro Garcia, diretor executivo da As-
sociação Brasileira de Produtoras Inde-
pendentes de TV (ABPITV), concorda. 
“Há falta de roteiristas, de profissionais 
de animação, de profissionais em ges-
tão administrativa e financeira e geren-
tes controllers.”

Para Schmidt, da Academia de Filmes, a 
lei da TV por assinatura requer conteúdos 
que estejam alinhados ao perfil e grades 
dos canais, como seriados, por exemplo. 
“Neste formato os roteiristas brasileiros 
não têm experiência e formação. Os nos-
sos profissionais ainda são autodidatas, 
o que é plenamente justificável”, explica. 

Já Nakamura, da Cinerama Brasilis, 
afirma que a quantidade de mão de obra 
é grande, mas necessita de qualificação 
constante. “Estamos investindo na for-
mação e informação. No nosso caso co-
locamos nosso grupo para fazer cursos 
e participamos de todas as palestras e 
seminários da área”, conta. Gil Ribeiro, 
da Conspiração Filmes, ressalta que o 
crescimento da demanda pode ser bom 
e ruim ao mesmo tempo. “No caso das 
séries, o elenco pode vir a se transformar 
em um problema se o mercado continu-
ar crescendo.”

DaDos Da agência nacional 
De cinema (ancine) inDicam 
que o número De programas 
brasileiros veiculaDos em 15 
Dos principais canais De Tv 
por assinaTura Do país foi 
quaDruplicaDo. em janeiro 
De 2012, esses canais exibiram 
56 proDuções brasileiras. em 
Dezembro, foram ao ar 273. 

Ribeiro, da Conspiração: produtoras menos generalistas e mais especializadas

Mauro Garcia, da ABPITV: “a indústria do audiovisual no Brasil sempre viveu de surtos"
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rio de Janeiro, São Paulo, p. 46-47, 30 set. 2013.




