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Produtoras brasileiras usam estratégias variadas para conquistar o mercado internacional 
  
Há cerca de um ano e meio, algumas empresas brasileiras de produção publicitária decidiram se 
reunir para encontrar formas de conquistar o mercado internacional e assim criar alternativas 
para a crise que nosso País estava enfrentando. Nesse clima foi concebida a FilmBrazil, uma 
espécie de cooperativa que tem o objetivo de organizar o setor e remover os entraves 
burocráticos que atrapalham as negociações com os clientes estrangeiros. Desde a sua criação, o 
grupo de produtoras já esteve no Festival Internacional de Publicidade de Cannes e tem estreitado 
o diálogo com o governo federal. Mas o fato é que há empresas no mercado de produção 
brasileiro que iniciaram o caminho rumo ao exterior já há alguns anos e continuam nele 
paralelamente aos esforços realizados em conjunto pelo setor.  
 
Com 15 anos de existência, a Film Planet voltou suas atenções para o mercado externo em 1994, 
quando inaugurou seu primeiro escritório fora do Brasil, na cidade de Los Angeles. Quatro anos 
depois, a produtora chegou ao mercado argentino, onde possui uma filial em Buenos Aires, e já 
está presente também no Chile, com a implantação de outra unidade. "Muitas empresas optam 
por fechar parcerias com produtoras ou agentes dos países onde atuam. Nós decidimos montar 
unidades nesses mercados com sócios locais", analisa Karin Stuckenschmidt, sócia e produtora 
executiva da Film Planet.  
 
Outra que atua já há alguns anos no exterior é a JX Plural. De acordo com a diretora executiva 
Irma Palma, a empresa começou esse trabalho em 1997, com o ingresso na produtora da diretora 
Paula Trabulsi, que durante cinco anos atuou no estrangeiro. "Com isso, a chegada de trabalhos 
do exterior aconteceu naturalmente. A partir daí, começamos a nos estruturar para atender a 
essa demanda", esclarece Irma, também responsável pela vinda de trabalhos de fora para a 
empresa. A diretora executiva acredita que, apesar da atuação da FilmBrazil, é fundamental que 
cada produtora faça seu próprio esforço em busca de parceiros. "A FilmBrazil nos dá apoio 
institucional, mas é imprescindível que cada empresa se estruture e saia em busca de possíveis 
mercados de atuação", pondera.  
 
A opinião é compa rtilhada por Eitan Rosenthal, sócio e produtor executivo da Trattoria e 
presidente da FilmBrazil. "Desde o início deixamos claro que é importante que cada produtora 
invista em seu próprio esforço de vendas, paralelamente ao trabalho que fazemos na FilmBrazil", 
afirma Rosenthal. Ele conta que essa é uma preocupação da própria Trattoria, que no ano 
passado contratou um profissional para cuidar especialmente da prospecção de novos clientes 
estrangeiros. "No exterior o trabalho de vendas é bastante técnico. Por isso é importante contar 
com alguém que se dedique exclusivamente a isso e conheça o segmento em que atua", salienta 
o produtor.  
 
"Estamos vivendo um momento ótimo. As empresas brasileiras têm sido muito procuradas, creio 
que estamos conseguindo nos firmar", diz João Roni, sócio e produtor executivo da Oceanfilmes, 
criada há quatro anos para atender o mercado externo. O fato é que todo o setor de produção 
nacional está atento à essa necessidade manifestada pelos clientes e as empresas têm buscado se 
estruturar para corresponder à demanda. É o caso, por exemplo, da Made to Create. "Quando o 
Willy (Biondani) veio para a produtora, em 1996, a idéia era focar no mercado nacional. Ele vinha 
de uma temporada filmando no exterior e pretendia manter suas atenções dirigidas aos clientes 
brasileiros. Voltamos a pensar em trabalhar para o exterior há dois anos", lembra Denise Gomes, 
sócia-diretora da Made.  
 
Em 2003, a empresa entrou em contato com o diretor italiano Ricardo Pauletti, com quem já fez 
alguns orçamentos no mercado local. Atualmente, a Made trabalha em uma campanha 
internacional para a Unilever (ver matéria abaixo). O projeto ainda é mantido em sigilo, mas a 



produtora está apostando alto na empreitada. Para garantir o ineditismo, a empresa trouxe para o 
Brasil o designer de produção Eugênio Zanetti, que possui uma extensa carreira no cinema norte-
americano. "Esse trabalho deve ser veiculado em toda a América Latina, por isso o cliente quer 
que tenha uma linguagem universal. Esse foi o motivo que nos levou a buscar a parceria com 
Zanetti", esclarece Denise. 
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