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Produtoras brasileiras independentes de programas para TV, que exportaram US$ 20 milhões em 
filmes e documentários para o exterior nos últimos 18 meses, e empresas canadenses do mesmo 
segmento estarão envolvidas hoje, em São Paulo, em 136 rodadas de negócios. O objetivo é 
firmar parcerias para co-produções, consideradas importantes alavancas para o fortalecimento da 
produção brasileira no mercado internacional.  
 
As recentes exportações fazem parte do projeto setorial de exportação da Associação Brasileira de 
Produtoras Independentes de Televisão (Abpi-TV) em conjunto com a Apex-Brasil, Ministério da 
Cultura e Sebrae. "O resultado foi surpreendente até para nós, pois a previsão inicial era de 
exportar US$ 4 milhões nos primeiros dois anos", diz Fernando de Souza Dias, presidente da 
Abpi-TV, entidade que congrega 61 das maiores produtoras brasileiras.  
 
Para Luiz Carregosa Cesar, diretor-executivo da Abpi-TV, o mercado externo "é fundamental para 
as produtoras brasileiras, já que o mercado nacional praticamente não existe." No Brasil, segundo 
o executivo, são as próprias emissoras da TV aberta que se encarregam da produção.  
 
As rodadas de negócios fazem parte do Fórum de Negócios Co-Produzindo com o Canadá, 
organizado pela Abpi-TV e o governo canadense como parte de um amplo programa de 
cooperação na área audiovisual, assinado nesta semana em Brasília, entre o National Film Board 
(NFB) do Canadá e o Ministério da Cultura brasileiro.  
 
O programa prevê ainda, como atividades iniciais, a realização de um workshop em animação e 
multimídia em parceria com o Senac e o Centro de Educação Canadense e um festival de cinema, 
que ocorre até o dia 30 de março simultaneamente em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 
Curitiba e Porto Alegre, com transmissão digital.  
 
Maior proximidade  
 
A aproximação com o Canadá, que por meio de seus órgãos oficiais de incentivo ao cinema tem 
parceria de co-produções com mais de 50 países, ocorreu por iniciativa brasileira dentro do 
projeto exportador, mas já havia uma sinalização de interesse dos canadenses. No ano passado, 
por exemplo, o Canadá coordenou atividades com TVs educativas brasileiras.  
 
Neste ano, o Canadá oficializou o Brasil como país foco para negócios na Conferência de Animação 
e Televisão, do Festival Internacional de Animação de Otawa, um dos mais conceituados festivais 
do mundo, e que será realizado em setembro.  
 
"Esta área de animação é de grande interesse para nós porque é um setor que andava meio 
adormecido enquanto negócio, já que as emissoras brasileiras não se interessam por produzi-las", 
diz o presidente da Abpi-TV . "Temos produtoras e profissionais competentes e estamos com 
grandes projetos no exterior. A produtora brasileira TV Pingüim, por exemplo, realiza neste 
momento um trabalho de animação orçado em US$ 5 milhões", comenta Souza Dias.  
 
O presidente da Abpi-TV afirma que a entidade tem interesse também em desenvolver o mercado 
interno. "O Brasil é o único País onde empresas de broadcasting e produtoras são as mesmas. Em 
todos os outros países há legislação específica regulamentando esta questão", diz o executivo.  
 
"Aqui, a situação já está muito consolidada e não acredito em mudanças radicais, mas o próprio 
crescimento e reconhecimento internacional da produção independente vai acabar legislando a 
nosso favor", afirma Souza Dias.  
 



Jacques Bensiman, presidente da National Film Board of Canada, que participou do encontro 
ontem em São Paulo, lembrou que o governo canadense apóia a produção audiovisual desde 1930 
por considerar que ela é fundamental na divulgação do país no exterior.  
 
Bensiman anunciou a liberação de um fundo de US$ 50 mil para cinco projetos de co-produção 
entre Brasil e Canadá e duas bolsas de estudo com a realização de um filme de animação para 
estudantes brasileiros.  
 
A NFB tem um arquivo de 11 mil filmes e acumula 4,5 mil prêmios. A entidade trabalha com 
pesquisa e no desenvolvimento de projetos de novas tecnologias. Recentemente, em parceria com 
o canal Bravo, realizou uma série de microfilmes para celulares produzidos por jovens cineastas 
que foram apresentados no Festival de Toronto e gerou interesse da BBC e da Korean 
Broadcasting.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 


