
PolíticaCulturalAudiovisual:

Muito além de ‘A Escrava Isaura’
Projeto do MinC e da ABPITV de exportação do audiovisual supera expectativas e gera US$ 7 milhões em um ano

“A produção brasileira estará nos
principais canais do mundo”
Assessor especial do MinC, Mário Diamante comemora
os resultados e diz que não é difícil vender o Brasil

“Açãodos independentesdeve
ser encorajada e apoiada”
JacquesGibout,diretordoMIPCom,exaltacinemae
novelasnacionaisedizqueaEuropasonhacomoBrasil

GrifaMixer seunea francesespara filmar
‘Fordlândia’ e ‘ Preguiça Gigante’

NÚMEROS

DIAMANTE - Só a comemorarGIBOUT - Debate hoje a televisão

6,5
milhões de dólares: essa era a
meta de arrecadação prevista
para ser atingida até 2006
e já foi superada antes
de terminar o ano de 2005

7,7
milhões de dólares é o valor já
alcançado até agora em 2005 –
com menos de um ano de vigên-
cia do projeto (US$ 4,5 milhões
em 2004 e US$ 3,2 só na feira
MIPTV, realizada em abril)

26
empresas foram beneficiadas
até o momento

13
países já fecharam negócios
com o Brasil, comprovando a
abrangência de interesse por nos-
sos produtos culturais. Os países
são Chile, França, Kuwait, Itália,
Estados Unidos, Espanha, Cana-
dá, Japão, México, Áustria, Portu-
gal, Suécia e Polônia

Mário Diamante é só sorrisos. As-
sessor especial da Secretaria do
Audiovisual, ele está à frente da
projetoparaexportaçãodeaudiovi-
sual brasileiro.O trabalho agregaa
capacitação dos nossos produto-
res, o trânsito de dinheiro e a difu-
sãodaculturabrasileira lá fora.Ho-
je,Diamante representa oMinisté-
rio da Cultura no 6.º Fórum Brasil
de Programação e Produção, em
São Paulo. Antes, falou ao Estado
sobre a experiência, que em um
ano fez circular US$ 7 milhões.

Quais os principais resultados
do projeto?
Em menos de um ano, já acumu-
lamos algo em torno de US$ 7
milhões em negócios realizados.
É um projeto no qual se conjuga
efetivamente atração de investi-
mento no Brasil por meio de co-
produção com a capacitação dos
produtores através do treinamen-
to, para que eles atuem no merca-
do. Então, é uma política que es-
trutura o setor. E ainda há o divi-
dendo de ter a produção cultural
brasileira difundida nos princi-
pais canais mundiais.

É parte, então, da política do mi-

nistro Gilberto Gil, que vê a Cul-
tura como setor estratégico?
O ministro Gil fala da economia
da cultura, que alia as questões
econômicas com a questão de
identidade. O que me vem em ter-
mos de política, de estratégica, é
que essa ação é identificada como
braço mercadológico da política
externa do audiovisual, que se
complementa com a assinatura de
acordos de co-produção e partici-
pação em fóruns internacionais,

por exemplo. É uma série de
açõesqueno totalmostra apreocu-
pação do governo de transformar
o audiovisual em instrumento de
desenvolvimento setorial e tam-
bém desenvolvimento cultural. O
resultado dessa equação é a difu-
sãoda imagem dos brasileiros não
só no exterior, mas também aqui
no Brasil. É a afirmação e pesqui-
sa da nossa identidade.

É fácil vender o Brasil no exte-
rior?
O papel do governo é de facilita-
dor da ação comercial dos empre-
sários. O que a gente tem percebi-
do é que depois do projeto a ação
de venda dos produtores melho-
rou muito quantitativamente.
Agora, a participação do produ-
tor independente nas feiras inter-
nacionais está num nível muito
mais qualificado. Para você atuar
no mercado internacional tem de
ter o mínimo de interlocução e,
nesse caso, a participação do Se-
brae é fundamental. Por isso, eu
acho que não é difícil vender o
Brasil. Temos um presidente e
um ministro que chamam a aten-
ção para o Brasil. Só temos de ca-
pacitar nossos produtores. ● P.V.

Jacques Gibout, diretor internacio-
nal dos principais mercados mun-
diaisdeproduçãoaudiovisual (MIP-
TV, MIPCom e MIPDoc), reuniu-
se durante o Festival de Cannes
com o presidente Lula e com o mi-
nistroGil para acertar os detalhes da
participação do País no próximo
MIPCom, cujo tema principal será
o Brasil. O francês, que discute hoje
as oportunidades do mercado inter-
nacional para a produção brasileira
decinemae TV, falou ao Estado.

De que forma você acredita que o
acordo de co-produção vai afetar
a indústria audiovisual brasileira?
Não há dúvida de que esse con-
vênio vai estreitar a parceria
entre França e Brasil num futu-
ro próximo. Há mercado para
ser conquistado. Todos na Eu-
ropa sonham com o Brasil,
seu modo de vida, seu mix cul-
tural formado por pessoas, co-
res, música e dança.

Como você avalia a produção au-
diovisual brasileira e qual é seu
diferencial ?
Para começar, a ótima qualidade
das telenovelas brasileiras é fa-
mosa no mundo todo. Tanto que

vários canais estão adotando es-
se formato, mesmo num merca-
do altamente agressivo e compe-
titivo como a América do Sul e
até mesmo na Ásia. Além disso,
a produção de documentários
brasileira sobre vida selvagem e
natureza, auxiliada pelas belas
paisagens do País, é incrível. Es-
sas produções ainda precisam
ser promovidas de uma forma
mais global e profissional para
ganhar reconhecimento interna-

cional. Por fim, o mercado
de entretenimento brasileiro
não estará completo se não
houver ênfase especial no re-
novado e dinâmico cinema
nacional, premiado em festi-
vais de todo o mundo.

O Brasil ser tema do MipCom
é passo decisivo para profis-
sionalizar a exportação do au-
diovisual nacional?
Certamente. Até hoje, a TV
Globo foi um forte agente no
mercado europeu, promoven-
do alta qualidade de suas no-
velas e divulgando a capacida-
de brasileira. Mas, recente-
mente, a participação dos pro-
dutores independentes, exibin-
do seus produtos nos nossos
mercados, deu-nos uma visão
mais abrangente e rendeu re-
sultados promissores. Mas es-
ses esforços ainda são muito
recentes e precisam ser enco-
rajados e apoiados. Participar
de mercados internacionais
permite compartilhar e sentir
novas tendências, além de ser
uma oportunidade única de
ser conhecer produtores-cha-
ve da indústria. ● F.G.

Dentre os projetos fechados entre
as produtoras brasileiras e estran-
geiras neste ano durante as feiras e
ações da ABPITV, destacam-se
as criações da Grifa Mixer, braço
de documentários do grupo Mixer
(que inclui ainda as bandeiras Jo-
daf, a Radar TV, a Luz, Pizza,
RDigital e Channels Mixer e a Jo-
daf Mixer Internacional e Mixer
Internacional, que atuam em dife-
rentes áreas de produção audiovi-
sual). A Grifa Mixer concluiu re-
centemente acordo inédito de co-
produção do documentário Em
Busca da Preguiça Gigante, que
registra a pesquisa de três paleon-
tólogos sobre o maior mamífero
que já passou pela América Lati-
na. O produtor associado é nin-
guém menos que a Gedeon, uma

das maiores produtoras da França.
Adireção ficará a cargo deMauri-
cio Dias, Tulio Schargel e dos
franceses Dominique Lecuivre e
Didier Dutheil. “Esse acordo, fe-
chado durante o MIPTV (maior e
mais tradicional mercado de pro-
dutos para TV do mundo, realiza-
do na França), em abril, é fruto da
nossa iniciativa e, claro, da ABPI-
TV. Nós apresentamos 20 produ-
tos na MIPTV e vamos negociar
vários outros ao longo do ano em
outras feiras pelo mundo”, conta
Fernando Dias, diretor da Grifa e
vice-presidente da ABPITV.

Outro projeto fechado pela Gri-
fa na MIPTV foi a produção de
uma série de quatro documentá-
rios sobre cidades fantasmas, em
parceria com a Marathon, outra

grande produtora francesa. O Bra-
sil entra com o episódio Fordlân-
dia, sobre a cidade construída por
Henry Ford na Amazônia, em
1927, para explorar a borracha e
abastecer o mercado mundial. Os

outros episódios se passam no
Chile,Namíbia eSibéria. “For-
dlândia é um projeto antigo,
aprovadoemtodas as leisde in-
centivo. Procuramos parceiros
no Brasil, mas os encontramos
no exterior. Inseri-lo dentro de
um projeto maior da Marathon
foi a melhor coisa que fize-
mos”, comenta Dias.

Assimcomooutrosproduto-
res, a Mixer volta seu olhar pa-
ra o mercado exterior para po-
der viabilizar projetos que en-
contravam dificuldades finan-
ceiras para serem produzidos.
“Percebemos que o ideal é a
parceria com os produtores in-
ternacionais. Além de haver
interesse pelos assuntos brasi-
leiros, é mais fácil de levantar
verba. No Brasil, não há pro-
gramas de fundos como há no
exterior, nem sistema de méri-
to”, conclui Dias, que inicia
as filmagens de Preguiça Gi-
gante em julho, na Chapada
Diamantina. ● F.G.

PREGUIÇA - Projeto pioneiro

Flávia Guerra
Patrícia Villalba

O mundo passará a ver o Brasil
muito além da novela Escrava
Isaura (TV Globo, 1976), primei-
ra a ser lembrada quando o assun-
to é venda do audiovisual brasilei-
roparao exterior.Umaofensiva li-
deradapelaSecretariadoAudiovi-
sual e pela Associação Brasileira
de Produtores Independentes de
TV (ABITV), em parceria com o
Sebrae e a Agência de Promo-
ções de Exportação do Brasil
(PEX), em um ano fez circular
US$ 7,7 milhões em negócios en-
tre o Brasil e países como Chile,
França, Kuwait, EUA, Espanha,
Portugal, Itália, Canadá, Japão,
México, Áustria, Polônia e Sué-
cia. Ação que vai além do ven-
der, promovendo também a es-
truturação do setor, o projeto
mais do que superou as metas: a
expectativa era atingir os US$ 6
milhões até maio de 2006.

O balanço do projeto, parte de-
le obtido pelo Estado, será apre-
sentado hoje no 6.º Fórum Brasil
de Programação e Produção, que
começou ontem, em São Paulo,
e discute as fronteiras da TV bra-
sileira, como a TV digital, a rela-
ção entre cinema e TV e a regula-
mentação das comunicações. Ho-
je, o presidente do Conselho
Consultivo da iniciativa e asses-
sor especial da secretaria, Mário
Diamante, faz uma exposição do
trabalho no debate TV Globaliza-
da: Explorando os Mercados In-
ternacionais. Ao lado dele estará
Jacques Gibout, diretor interna-

cional dos principais mercados
de produção audiovisual, como
o MIPCom que comemora 20
anos em outubro e tem o Brasil
como tema principal.

Excelente sinal. Gibout vem ao
Brasil, entreoutras coisas, paraau-
xiliar na capacitação dos produto-
res brasileiros, que vem sendo fei-
ta pelo Sebrae, com a realização
dediversos cursos.Agora, eles so-
bem de nível no mercado interna-
cional e deixam de ser as figuras
que vagavam pelas feiras com
suas pastas de projetos debaixo do
braço. Gibout participa amanhã,
do1.ºEncontroABPITVdeCapa-
citaçãoparaoMercado Internacio-
nal, em que discute a distribuição
da produção audiovisual.

Antes, hoje,Gibout debate odi-
ferencial brasileiro diante do mer-
cado global, dá informações sobre
omercadoeuropeueaconselhaco-
mo as empresas devem proceder
para entrar de vez no mercado
mundial. Em conversa com o Es-
tado, ele apontou outro avanço e
informou que o presidente francês
Jacques Chirac e o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva assinam
em 14 de julho, data da Queda da
Bastilha, o Acordo de Co-Produ-
ção Brasil – França, que viabiliza-
rá oficialmente produções para ci-
nema e TV entre os dois países.

Paradiscutir a ampliaçãodapar-
ticipaçãodo Brasil no mercado in-
ternacional de TV, também che-
gamJosé EduardoMoniz, diretor-
geral da TVI de Portugal, Claude
Joli-Coeur, do Canadá, e François
Sauvagnargues, do canal Arte,
emissora franco-alemã. ●
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