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INDÚSTRIA DE ENTRETENIMENTO E MÍDIA

Um mercado aberto à expansão
TVs, jornais e novas plataformas são beneficiados por milhões de pessoas ávidas por conteúdo
Pramath Sinha*

A indústria da mídia indiana encontra-se em uma encruzilhada. Enquanto ela cresceu 12,3% em 2007,
chegando a 58,400 crores (cerca de
US$ 11,7 bilhões) em 2008, a expectativa de crescimento é de 7%
para 2009 e 10% para 2010, de
acordo com o FICCI-KPMG "Media & Entertainment Industry Report" de 2009 (Relatório da Indústria
de Entretenimento e Mídia da FICCI-KPMG / Federação das Câmaras
da Indústria & Comércio da Índia),
feita pela auditoria KPMG. O relativo declínio na taxa de crescimento é devido ao desaquecimento
econômico e à competitividade neste mercado. Pelo lado positivo, a
indústria da mídia encontra-se no
ápice para a obtenção do dividendo
demográfico da Índia. De acordo
com o mesmo estudo do FICCI-KPMG, a natureza favorável do
dividendo demográfico da Índia,
onde mais de 70% da população têm
menos de 30 anos de idade, se traduziria em grandes oportunidades
para o consumo de mídia.
O país tem 450 canais de televisão
e, de acordo com a Associação Mundial de Jornais, consumiu 99 milhões
de exemplares de jornais em 2007,
transformando-se no segundo maior
mercado internacional. Estima-se
que existam entre 6 mil e 7 mil
revistas e jornais em circulação.
Mumbai, berço da indústria de filmes
indiana – também chamada Bollywood –, produz mais de 800 filmes
ao ano. E há grande potencial de
crescimento no mercado de propaganda.
Velha e nova mídias

Ao contrário do que acontece no
Primeiro Mundo, o advento da internet não teve grande impacto no

crescimento das publicações impressas na Índia. Houve uma virtual
explosão no lançamento de jornais
nos últimos três anos neste país. Mint,
um jornal financeiro, foi lançado em
parceria com o The Wall Street
Journal no início de 2007. O grupo
Deccan Chronicle Holdings lançou
o Financial Chronicle em 2008, para
leitores executivos. A DNA foi lançada pela JV em associação com a
Zee TV e a Bhaskar Group, em
Mumbai, em 2005, e sua edição de
Bangalore foi lançada em 2008. Em
2007, o India Today Group lançou
o Mail Today em parceria com o
inglês Daily Mail.
Os canais de TV proliferaram.
Estima-se que existam cerca de 450
deles transmitindo na Índia, via satélite. E o governo continua recebendo solicitações para novas concessões. Já a rápida adoção de telefones celulares tem possibilitado a
criação de canais de distribuição com
mais de uma plataforma para transmissão de conteúdo. Em outubro de
2008, o número de assinantes de
banda larga na Índia era de 5,05
milhões de usuários. No entanto, a
existência de mais de 300 milhões de
conexões de telefones celulares na
Índia sugere que os consumidores
podem começar a buscar conteúdo
pelo telefone. Isso representa grandes
oportunidades para os produtores e
agregadores de conteúdo. Enquanto
o Ocidente se depara com a morte da
imprensa, a Índia apresenta uma situação onde a imprensa, a TV e a
mídia digital oferecem grandes oportunidades. E também há muitos investimentos acontecendo entre as
economias emergentes.
A mídia teve um grande papel na
jornada da Índia pela democracia.
No passado, o governo se serviu
extensivamente dela para promover
mensagens de serviço público na área

CINEMA – Bollywood produz cerca de 800 filmes a cada ano

de saúde (campanhas de vacinação) e
educação (campanhas de alfabetização). Para estas eleições gerais, a
maior parte dos jornais está assumindo um papel ativo na obtenção
de detalhes de todos os candidatos,
encorajando os eleitores (especialmente os mais jovens) a votarem.

Uma vantagem significativa que
os consumidores de conteúdo de
mídia indianos têm sobre os de muitos outros países é o seu poder de
mercado. Os preços da maioria dos
produtos de mídia são os mais baixos
do mundo. A média de preço de um
jornal é US$ 0,06, e o custo de uma

assinatura de TV a cabo é de US$ 5
ou US$ 6/mês. O outro lado da
moeda é que a mídia depende muito
dos anunciantes para financiar suas
operações. Esta dependência da publicidade faz com que ela fique sujeita
à natureza cíclica da indústria da
publicidade. O atual desaquecimento contribuiu para piorar a situação
das empresas, particularmente os jornais, que são vítimas do alto custo de
impressão (enquanto os preços globais estão baixos, a alta do dólar teve
impacto adverso significativo).
O crescimento da indústria de
mídia deve assistir ao surgimento de
um novo tipo de multinacional do
setor na Índia, com fusões e aquisições. Muito provavelmente as
empresas bem-sucedidas se transformarão em conglomerados,
equilibrando-se entre múltiplas
plataformas e criando um ambiente
onde o conteúdo é co-criado em
parceria entre consumidores e produtores.
Desta forma, o mercado de mídia indiano está se formando como
um interessante campo de batalha
para o futuro. Companhias de mídia local construíram fortes concessionárias com o suporte e a proteção do governo contra investimentos estrangeiros. À medida
que estas restrições são removidas,
investimentos em entretenimento
vão ficando sem restrições e os
principais participantes globais indo
para a Índia. A indústria de entretenimento e mídia da Índia será
o grande cenário a ser observado
nos próximos anos.
(*) Pramath Raj Sinha é fundador e
diretor da 9.9 Mediaworx Pvt Ltd. e
reitor-fundador da Indian School of
Business (IBS), instituição líder na Índia
no ensino de negócios e recentemente
classificada como a 15ª melhor do
mundo pelo jornal Financial Times.

CINEMA

Bollywood: da Índia para o mundo
Marcio F. Domingues*

A indústria cinematográfica
aportou na Índia em 1896,
quando a empresa francesa
Irmãos Lumière apresentou seis
títulos curtos, sem som, em
Bombaim (Mumbai), um ano
após sua fundação em Paris. O
primeiro filme produzido
localmente foi lançado em 1913
– O Rei Harishchandra (sem som)
– e o primeiro filme com som,
Alam Ara, produzido pela
Imperial Film Company, em
1931. Com a consagração de
A.R. Rahman e Resul Pokutty
na festa do Oscar, recentemente,
por seus merecidos trabalhos no
filme Slumdog millionaire, as
atenções mundiais voltaram-se
naturalmente para a Índia e seu
imenso potencial de talento
oferecido. Entretanto, é
importante salientar que já a
partir de 1999 os grandes
estúdios americanos e algumas
companhias européias já tinham
dado partida visando à conquista
deste mercado. Até meados da
década de 1960, grande parte das
empresas cinematográficas eram
estúdios que dominavam a
indústria local. Artistas e técnicos
ou eram empregados diretos ou
submetiam-se a contratos de
longa duração. Após este
período, muitos artistas
rebelaram-se contra este sistema

e começaram a trabalhar baseado
em projetos individuais
(freelancer), o que naturalmente
levou alguns talentos a
tornarem-se grandes astros, com
consequente escalada nos custos
de produção.
A Índia é hoje um país de
cinéfilos: mais de 3 bilhões de
ingressos são vendidos
anualmente. No ano passado, no
Brasil foram vendidos 95
milhões. A indústria indiana de
filmes ocupa o primeiro lugar
no mundo, levando-se em conta
o número de películas. São
cerca de 800 títulos produzidos
anualmente, movimentando
algo em torno de US$ 2,1
bilhões, com projeção de
crescimento de 9,1% até 2013.
No Brasil, a indústria de cinema,
em 2008, movimentou cerca de
US$ 340 milhões.
A indústria de filmes indiana
(Bollywood) e seus
consumidores têm uma
dinâmica peculiar. Apesar de
tornar-se mais estruturada e
corporativa nos últimos 15 anos,
ainda tem seu modus operandi em
parte ditado por
relacionamentos familiares e
amizades. O público indiano
sofisticou-se e a fórmula
tradicional dos dramas e filmes
de ação – o bom combatendo o
mal, com os personagens
dançando e cantando – não é

Divulgação

BRASILEIRA – A gaúcha Bruna Abdalah é celebridade em Bollywood

mais receita garantida de sucesso.
No ano passado, vários dos
maiores sucessos comerciais
foram películas de orçamento
reduzido e enredos mais
complexos (os chamados filmes
de arte).
A indústria de exibição dos
cinemas multiplex tem
experimentado crescimento
vertiginoso no país graças ao
aumento do consumo por parte
do público e mudanças na
legislação regulatória. De acordo
com recentes estimativas, o
número de salas multiplex na
Índia deverá atingir 5 mil em

2012, representando cerca de
40% do total de salas no país.
Segundo a Systematix
Institutional Research, as salas
multiplex foram responsáveis por
28% do total de bilhetes vendidos
em 2008.
O Brasil e Bollywood

Sendo a indústria indiana de
cinema altamente sofisticada, o
Brasil poderia se beneficiar das
seguintes maneiras:
1) Utilização de técnicos
indianos a relativo baixo custo
nas produções brasileiras (quatro
prêmios obtidos na festa do

Oscar foram para técnicos
indianos). O Instituto Indiano
de Filmes e TV (Film &
Television Institute of India) é
hoje uma referência mundial
como escola para a formação de
técnicos em cinematografia.
2) Locações brasileiras poderiam
ser incluídas em películas
indianas.
3) Criação de joint ventures para
o estabelecimento de
distribuição de conteúdo
indiano no Brasil.
4) Venda de conteúdo brasileiro
para o mercado indiano, em
especial filmes de ação.
Porém, para que empresas
estrangeiras e brasileiras
conquistem espaço no
competitivo mercado indiano
é necessária uma boa dose de
aprendizado e investimento.
Há enorme talento,
profissionalismo e paixão pelo
trabalho na maioria das
produtoras e distribuidoras
indianas, e mesmo os grandes
estúdios americanos e
europeus têm aprendido que
para estar presente na Índia é
necessário, como primeiro
passo, ajustar sua maneira de
trabalho ao sistema local, e não
o contrário.
(*) Marcio F. Domingues é
administrador de empresas e
sócio-diretor da OmNi E+ Marketing
Ltda.

