
Restritos até pouco tempo atrás à TV 
aberta, filmes e séries com "versões 

brasileiras" tiveram um substancial cres
cimento nos canais pagos. Embora pes
quisas mostrem que hoje boa parte dos 
telespectadores prefere dispensar o som 
original com legendas e ver filmes em 
português na TV por assinatura, a dubla
gem como opção ao áudio original tem 
sido oferecida como um novo recurso de 
programação. A Lei na 12.485, de 2011, 
determinou cota de canais e conteúdos 
nacionais nos pacotes das operadoras e 
é um dos fatores que contribuíram para 
esse novo cenário.

Outro impulsionador importante é o 
crescimento da base de assinantes das 
operadoras de TV paga. Dados da Agên
cia Nacional de Telecomunicações (Ana
tei) apontam que no final do primeiro se
mestre de 2013 a base de assinantes no 
Brasil era de quase 17 milhões. Em 2002, 
eram 3,2 milhões, ou seja, em dez anos, o 
acesso à TV por assinatura aumentou cin
co vezes. Somente em 2012 o crescimen
to foi de 27% em relação ao ano anterior.

Atrás desse crescimento há um novo 
público, acostumado a conteúdo dubla
do: a classe C. A Associação Brasileira 
de Televisão por Assinatura (ABTA) esti
ma que, de 17% em 2010, essa parcela da 
população passou para 27% neste ano na 
base total de assinantes. Desses recém- 
-chegados, 25% em média vêm de domi
cílios localizados em comunidades caren
tes. Segundo o mapeamento Nova Favela 
Brasileira, do Data Popular, 28% dos lares 
possuem TV por assinatura; destes, 83% 
assinaram o serviço nos últimos três anos.

Embora a massificação do serviço de TV 
paga na classe C seja considerada um mo
tivador importante da expansão do con
teúdo dublado na programação, a como
didade figura como fator decisivo para a 
escolha. Assinantes das classes A e B, por 
exemplo, também passaram a optar pela 
versão dublada para que, ao mesmo tem
po em que veem TV, possam navegar pelo 
notebook, tablet ou smartphone. Pesqui
sa encomendada pelo Sindicato dos Dis
tribuidores do Rio de Janeiro ao instituto 
Datafolha aponta que, em 2012,56% dos 
assinantes de TV paga preferiram progra
mas dublados. Em 2002 o índice era 49%. 
Na TV aberta, a proporção é ainda maior: 
79% dos telespectadores escolheram a ver
são brasileira. Até na internet a dublagem 
não fica atrás: 48% optaram por filmes du
blados, enquanto 45% quiseram legendas.

Brasilidade que fideliza
A TV aberta no Brasil sempre veiculou 

programas dublados e, por isso, a recepti
vidade do público a esse tipo de produto 
é grande. Com o advento da nova lei da 
TV por assinatura e a chegada das classes

C e D à base de clientes, as programado
ras passaram a apostar na dublagem pa
ra aumentar a audiência. No seu levan
tamento, o Data Popular verificou que os 
canais pagos mais assistidos nas favelas 
são Telecine, seguido por Fox, TNT, Spor- 
TV, HBO, Multishow, Megapix, Discovery 
Kids e Viva.

Alguns canais têm grades com 100% 
das atrações em português. E o caso do 
TNT, TCM, Space, Viva e grande parte 
dos canais infantis e juvenis. Outros fa
zem uma espécie de degustação em mo
mentos estratégicos. O Universal Chan- 
nel, por exemplo, veicula à tarde anima
ções e filmes com temáticas familiares 
em versões dubladas.

A Rede Telecine fez as primeiras expe
riências para ofertar áudio dublado como 
um recurso a mais em 2004, quando o Tele
cine Pipoca entrou no ar. Líder de audiên
cia da rede, em 2011 ele saltou do 2T lugar 
entre os canais pagos para o décimo, se
gundo pesquisa Ibope Media Workstation. 
No ano passado, os Telecines Action, Tou- 
ch e Fun passaram a ter o áudio em por
tuguês como padrão e o original, mais as 
legendas, como opção a quem preferir fa
zer a troca pelo controle remoto.

A estratégia deu certo. Em 2013, o Tele
cine Action foi o canal de filmes que mais 
cresceu na TV paga. Em relação a 2011, 
ganhou 41% de audiência no horário no
bre e, atualmente, é o quarto do gênero 
mais assistido na TV por assinatura. No 
ranking geral, subiu oito posições, ocu
pando a 15f colocação. O alto desempe
nho não contou apenas com a contribui
ção da classe C (que cresceu 61%), mas 
também com a da classe AB, que regis
trou aumento de 37% na mesma faixa de 
horário. E dela a maior participação na 
audiência, com 53%, aponta o estudo.

Preferência nacional
Tudo isso tem levado aos estúdios de 

dublagem — concentrados basicamente 
no Rio de Janeiro e em São Paulo — maior 
demanda de serviços, provenientes não 
só da TV paga, mas também do cinema, 
homevideos e games. Embora considera
do restrito, esse segmento cada vez mais 
ganha espaço no País. Além de filmes, a 
chegada de novos seriados e desenhos 
animados de diversas partes do mundo 
faz com que aumente a procura por esse 
tipo de trabalho.

Sediada no Rio de Janeiro e no merca
do desde 1998, a Wan Macher percebeu 
o aumento da demanda em 2002. Segun
do a diretora Helena Oliveira, pesquisas 
na época revelaram preferência pelo pro
duto dublado e, assim, a empresa inves
tiu em equipamentos e treinamento pa
ra adequar os profissionais. A dublado
ra trabalha com SBT, Warner Channel,

TNT, Cartoon NetWork, Boomerang, Fox 
e Nickelodeon.

A dublagem feita no Brasil é considera
da uma das melhores do mundo, garante 
o diretor-executivo da DPN Santos, Pedro 
Luiz de Paulo. "Nosso tratamento é dife
renciado. Tomamos cuidado com todo o 
processo — tradução, revisão, escala das 
vozes, direção de estúdio, enfim, tudo é 
feito para que tenhamos um produto fi
nal fiel ao do original” explica. Ele ressal
ta a importância da dublagem frente ao 
número de pessoas que ainda não sabem 
ou têm dificuldade para ler.

Fundada há mais de 18 anos por três 
radialistas, a DPN Santos presta serviços 
para todos os canais do grupo Discovery e 
vem observando um aumento na requisi-

ção para tradução de novos nichos, como 
games e audiobooks. "O áudio sempre se
rá importante dentro de qualquer produ
ção e quanto melhor, mais tratado e bem 
dirigido, melhor o produto final” afirma.

A boa tradução e adaptação com vozes 
que sejam compatíveis com os atores das 
produções estrangeiras é um dos motivos 
que elevam a dublagem a outro patamar 
e, principalmente, aproximam as classes 
A e B, ainda resistentes à versão em por
tuguês. “O preconceito que foi criado em 
torno da dublagem é mais um dos erros 
que cometemos. País civilizado exige fil
me dublado” diz Marco Ribeiro, da Au- 
dioNews, ao lembrar que, na Europa, to
dos os filmes para cinema são dublados. 
Desde 1995 no mercado, a empresa acu
mula trabalhos para Nickelodeon, Futu
ra, Cartoon NetWork, Fundação Roberto 
Marinho e Discovery Channel.

O mercado ainda vai observar um avan
ço no setor de dublagem de cerca de 20%, 
pelos cálculos de Ribeiro. E não é só a no
va classe média que impulsiona a oferta. 
"No Brasil, poucos têm domínio do inglês 
ou outro idioma de forma profunda. A le
genda condensa muito os diálogos e desvia 
a atenção da ação e dos detalhes do filme. 
Entretenimento estará sempre presente e 
acho que a necessidade de se dublar os pro
dutos vai acompanhar esse contexto" avalia.

Da telona à telinha
As legendas tiram a essência do con

teúdo, acredita o diretor da Delart, Sér
gio de la Riva. “A legenda não passa o real 
sentido que o filme quer passar. Ela não
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retrata a realidade da produção, é muito 
sucinta e muito rápida. Essas perdas não 
acontecem na dublagem” Tradicional do 
ramo e no mercado desde 1978, a Delart, 
que já se chamou Rivatom e Tecnicsom, 
migrou do cinema para a televisão e ago
ra desfruta os bons tempos da demanda 
proveniente da TV por assinatura.

A efervescência no setor traz uma 

nova gama de oportunidades para a área, 

mas, por ser uma atividade ainda muito 

restrita a São Paulo e Rio de Janeiro, a 

quantidade de profissionais não supre 

essa demanda crescente. Lígia de Paula 

Souza, presidente do Sindicato dos 

Artistas e Técnicos em Espetáculos 

de Diversão de São Paulo (Sated-SP) 

calcula cerca de 250 profissionais aptos 

ao exercício em São Paulo.

Nesse sentido, a nova lei da TV por 

assinatura também contribuiu para 

o setor. A legislação e o novo Fundo 

Setorial do Audiovisual (FSA) preveem 

programas de capacitação para 

produtoras regionais. A intenção é que 

aumente a inserção de conteúdos de 

todo o Brasil. Rio Grande do Sul, Bahia e 

Minas Gerais já passam a ser opções.

Em São Paulo, a Dubrasil Central 

de Dublagens é referência não só para 

trabalhos de tradução e dublagem, 

mas também no treinamento de 

profissionais. Para ser dublador, o 

profissional deve necessariamente 

ser ator e, por isso, precisa de um 

curso extra para capacitá-lo a entrar 

no ramo. “É preciso formar vozes de 

qualidade para suprir o excesso de 

trabalho”, explica o diretor artístico da 

Dubrasil, Hermes Baroli, ao garantir 

que o mercado está muito aquecido. “O 

primeiro boom foi homevideo, depois

a TV paga e agora os games e cinema, 

coisa rara antigamente”.

Além dos trabalhos de dublagem, 

a empresa de Baroli oferece cursos de 

capacitação para atores, essencial para 

atender às necessidades do mercado. O 

fato de muitos atores estarem entrando 

na área de dublagem não incomoda o 

diretor. Há espaço para todos. “Muita 

gente tem entrado por necessidade 

de novas vozes. Mas são todos atores 

e, portanto, profissionais da área. E os 

antigos continuam tendo espaço, desde 

que se mantenham em condição de 

realizar um bom trabalho", afirma Baroli, 

que tem em seu currículo as vozes de 

Ashton Kutcher em Jobs, James Franco 

em Planeta dos macacos: a origem e do 

Homem de Ferro em Esquadrão de Heróis.
O crescimento da demanda e o fácil 

acesso à tecnologia fizeram crescer 

também o mercado de fornecedores.

É o caso de Sérgio Moreno, que está 

há 20 anos como ator e narrador e há 

cinco anos abriu no Rio de Janeiro a 

Sérgio Moreno Filmes. Em sua opinião, 

o perfil do público consumidor da TV 

paga naturalmente mudou e a dublagem 

é quase obrigatória para o canal que 

quer ter audiência. “O mercado é muito 

sazonal em função de uma série de 

fatores, mas sempre fazemos uma 

estimativa anual de crescimento entre 

20% e 30%", prevê.

Praticamente todos os filmes estão ga
nhando versão em português. “Temos du
blado até filme de terror” conta Riva, ao 
destacar que o volume de trabalho anual 
era 12 filmes por ano e hoje passa de 50. 
“Fomos para a TV porque o cinema não 
pagava as contas. Estávamos preparados 
na questão dos equipamentos, mas in

vestimos em abertura de mais estúdios e 
em uma nova estrutura.” Hoje a empre
sa possui quatro salas que funcionam em 
dois turnos e permitem a gravação de oito 
produções por dia. “Já tivemos de alugar 
outro estúdio para dar conta da demanda 
de trabalho” comemora.

De fato, as oportunidades na TV por 
assinatura atraíram vários perfis de em
presas da indústria audiovisual. Com 23 
anos de mercado, a carioca Drei Marc, que 
prestava serviços de tradução e legendas, 
percebeu o aumento da oferta de con
teúdo em português e tomou a decisão 
de ingressar no segmento. “A dublagem 
é uma realidade em diversos canais pa
gos, a meu ver, irreversível. Grande par
te dos assinantes da classe C é muito fa

miliarizada com a TV aberta e apresen
ta menor rejeição ao conteúdo dublado” 
afirma o diretor de atendimento da Drei 
Marc, Marcelo Camargo.

Na sua opinião, o conteúdo dublado é 
uma opção interessante para o telespec
tador, pois permite seguir a programação 
enquanto executa outras atividades. Além 
disso, a dublagem como recurso tem in
teressado assinantes das classes A e B. “É 
uma das principais reivindicações desse 
grupo. Se a dublagem corresponder às 
expectativas, eles não vão mudar de ca
nal. Esse perfil é, por natureza, muito exi
gente e espera uma dublagem de qualida
de” pondera. A Drei Marc presta serviços 
regulares para a Rede Telecine, Univer
sal Channel, canais Sony, GNT e Gloob.
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Caixa de texto
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Tv programação, São Paulo, p. 32-33, 25 nov. 2013.




