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Produtoras
preparam-se para
as novas demandas
O setor também está cada vez mais atento às oportunidades de negócios surgidas com a diversi f icação
dos canais de comunicação. Entretenimento, internet e conteúdo para celular despontam como
opções de atuação
ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO

Com os investimentos pu-
blicitários sendo agora com-
partilhados por um leque mais
amplo de alternativas de comu-
nicação — e com o constante
aumento na quantidade desses
novos formatos —, parece
não restar às produtoras de
comerciais um caminho que
não seja o de acompanhar esse
movimento e oferecer ao mer-
cado um arsenal mais vasto de
opções de conteúdo. Cientes
dessa necessidade, até mesmo
produtoras com atuação restri-
ta à publicidade buscam hoje
diversificar os meios e formatos
com os quais trabalham.

Esse é o caso da Sentimen-
tal, que em seus primeiros cin-
co anos de existência produziu

basicamente comerciais. Mas,
além de se associar ao entrete-
nimento — mercado crescente
e cada vez mais atrativo para o
setor (ver box) —, a empresa
começa a trabalhar com proje-
tos para os meios interativos,
como uma produção específica
para internet desenvolvida em
parceria com a agência África
(para a Gradiente).

"Existe hoje uma tendência,
não apenas brasileira, mas in-
ternacional, de busca por novos
meios e formatos de comunica-
ção com o consumidor", justifica
Marcos Araújo, sócio e diretor
executivo da Sentimental

Segundo ele, após trabalhar
exclusivamente com comerciais
em seus primeiros cinco anos de

João Daniel Tikhomiroff: necessidade de trabalhar com
unidades focadas nos vários meios e formatos

Marcas Araújo: é preciso considerar todos os canais através
dos quais a produção audiovisual possa ser distribuída

existência, a Sentimental está
hoje madura para disponibilizar
outros formatos e se posicionar

RaulDoria: Digital 21 responde por aproximada mente
30% dos negócios do Grupo

Paulo Schmidt: busca de profissionais mais específicos
para a atuação com os novos meios

como uma produtora de conteú-
do que deve considerar todos
os canais através dos quais a
produção audiovisual possa ser
distribuída.

"Ainda neste ano, preten-
demos estruturar um núcleo
voltado para geração de con-
teúdo para as novas mídias",
acrescenta Araújo.

Estruturada quase simul-
taneamente ao nascimento da
Sentimental — no início como
uma finalizadora —, a Digital 21
posiciona-se como produtora de
conteúdo para novos meios, en-
tretenimento e formatos publi-
citários televisivos diferenciados
— até mesmo aqueles nos quais

o computador assume papel
bastante relevante.

Sua estruturação foi uma

iniciativa dos sócios da Cine
— produtora focada no cinema

publicitário —, que com a nova
empresa buscaram se associar
mais incisivamente ao movi-
mento de expansão das novas
mídias e às novas demandas do
mercado publicitário.

De acordo com Raul Doria,
sócio e diretor da Cine e da Digi-
tal 21, fundamentaram a criação
da nova empresa a percepção da
redução das verbas destinadas
aos comerciais premium e o
desinteresse pelo mercado do
varejo. "Não queríamos mistura:
o trabalho com os novos meios
com a atuação da Cine, mesmo
porque ele exige profissionais
com novo perfil e outra lingua-
gem", acrescenta.

Dentre os trabalhos recente-



mente produzidos pela Digital
21 para os novos meios,Doria
cita ações de marketing viral
para a Volkswagen, um projeto
de mobile banking para o HSBC
e um game para celular desen-
volvido para o programa Pânico
na TV. Segundo ele. a Digital
21 já recebeu investimentos
superiores a US$ 3 milhões e
hoje responde por aproxima-
damente 30% dos negócios do
Grupo. Emprega cerca de 60
profissionais, contingente si-
milar àquele mantido pela Cine
em suas unidades de São Paulo
e do Rio de Janeiro.

EQUIPES ESPECIALIZADAS
Formado há cerca de três

anos — e tendo como pilar a
produtora de comerciais Jodaf
—, o Grupo Mixer constitui
um caso emblemático do pro-
cesso de ampliação da atuação
das produtoras para além dos
meios e formatos mais tradi-
cionais. Além da Jodaf Mixer,
a holding hoje inclui diversas
outras unidades, como Radar
Mixer, Grifa Mixer e Mobile
Mixer (dedicadas, respectiva-
mente, a programação de TV,
documentários e conteúdo para
mídias móveis).

Segundo João Daniel Tikho-
miroff, presidente da Mixer, a Jo-
daf Mixer e a produtora de varejo
Pizza Mixer ainda respondem,
juntas, por aproximadamente
70% da receita do Grupo, mas
deve haver expansão dos negó-
cios gerados pelas outras áreas.
Para ele, é necessário t r a b a l h a r

com unidades focadas nos vários
meios e formatos — em vez de
abordá-los com uma estrutura
única — porque cada um deles
exige posturas, profissionais e
conceitos mais específicos. "O
celular, por exemplo, além da

característica da interatividade
tem luz e enquadramentos pró-
prios", especifica Tikhomiroff.

Paulo Schmidt, sócio e pro-
lutor executivo do Grupo Aca-
demia — que abrange as pro-
dutoras Academia de Filmes,
Ilustrada e 30 Pés, além da Aca-
demia de Cultura —, também
vê necessidade de profissionais
mais específicos para a atuação
com os novos meios. "Por isso,
quando montamos nosso Núcleo
de Novas Mídias trouxemos
uma garotada que já nasceu
com a internet. Essa equipe nos
catequiza para um pensamento
que considere também as novas
mídias e trabalha a combinação

delinguagens, adequando-as a
:anais como internet, celulares
ou iPods", explica.

O Núcleo de Novas Mídias
ia Academia de filmes foi es-
truturado em setembro do ano
passado e conta hoje com cinco
profissionais. De acordo com

Schmidt, esse departamento
deve integrar-se à estrutura
dedicada aos produtos desen-
volvidos para as mídias mais
tradicionais, mas já elaborou al-
guns projetos individuais, como
uma série de curtas destinados
à web para Coca-Cola Light.
"Por enquanto, a participação
dessa área em nossos negócios
ainda é pequena, mas até o fim
do ano deve atingir aproxima-
damente 10%", prevê.

Na O2, a participação da pro-
dução de conteúdo para internet
e celular ainda é pequena, afirma
a sócia-produtora Andréa Barata.
"Mas, se ainda não é significativo
financeiramente, esse trabalho é

importante em termos de conhe-
cimento de tecnologia", diz. Na
opinião de Andréa, a expansão
do acesso às mídias eletrônicas
ampliará a relevância do negócio
constituído pela produção de
conteúdo para os novos meios:
"A publicidade precisará falar
com o público através de várias
plataformas, como celular, inter-
net e TV digital", garante.

INTEGRAÇÃO E MODELOS
Se os conteúdos para os

novos meios ainda não geram
receitas muito significativas para
as produtoras de filmes, é ainda
menor a demanda por projetos
nos quais eles são associados

às mídias tradicionais. Segundo
Andréa, "a O2 digital hoje faz
bastante coisa para a internet,
mas na maioria das vezes elas
não têm conexão com a co-
municação global do cliente".
Segundo ela, a própria 02 hoje
estrutura seus projetos de ficção
com uma visão multimeios; seu
longa Cidade dos Homens, por
exemplo, dentre outras ações,
incluirá também conteúdo para
celular (o filme deverá ser lan-
çado no início de 2007).

Tikhomiroff confirma ser ain-
da pequena no Brasil a demanda
por projetos integrando os vários
meios. Mas, no mercado interna-
cional, ela já é muito maior. "Foi

com essa demanda no exterior
que ganhamos, na última edi-
ção de Carmes, o único Leão de
Titânio brasileiro", orgulha-se o
presidente da Mixer, referindo-
se a um projeto de ações inte-
gradas realizado para a agência
norte-americana Crispin Porter
Bogusky para o automóvel Mini
Cooper, do qual participou a
Jodaf Mixer.

Doria, por sua vez, já vê o
mercado publicitário trabalhan-
do satisfatoriamente os novos
meios. "A ação de marketing viral
que realizamos para a Volkswa-
gen foi proposta pela agência
da montadora: a AlmapBBDO",
exemplifica. "As agências estão
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sabendo também avaliar e acei-
tar rapidamente as informações
relativas a esses meios. O traba-
lho de mobile bank que a Digital
21 realizou para o HSBC foi
proposto por nós para a JWT, e
em menos de uma semana estava
aprovado", conta.

Segundo Doria, todos os pro-
fissionais das principais agências
- até mesmo seus criativos
- buscam hoje as melhores al-

ternativas de rentabilização das
verbas de seus clientes através
da integração dos meios e da
estruturação de formatos dife-
renciados.

Parte, porém, dos anuncian-
tes o maior incentivo à utilização
desses canais, afirma Schmidt.
"Veio deles a demanda inicial,
e agora as agências estão mais
atentas a essa necessidade,
mesmo porque sabem que, se

não conseguirem satisfazê-la,
as verbas irão para outras áreas,
como a promoção", diz o diretor
do Grupo Academia.

Mas, assim como as agências
são cobradas pelos anunciantes,
também as produtoras devem
se adequar às novas demandas.
"Nossos clientes cada vez mais
querem de nós conhecimento
de todo o processo que envolve
a sua comunicação e as razões

da realização da peça na qual
estão investindo. Cabe a nós
entender seus problemas e aju-
dá-los com soluções criativas
que contribuam para o negócio",
diz Araújo. Segundo ele, "a TV
digital e a interatividade gerarão
outros novos formatos e meios
capazes de proporcionar negó-
cios para as produtoras".

Na verdade, as perspectivas
de negócios atualmente coloca-

das para as produtoras parecem
já não estar mais limitadas por
nenhum formato ou meio es-
pecífico: "Para mim, produtora
faz conteúdos audiovisuais para
quaisquer mídias e formatos",
diz Andréa.

Ainda haverá, porém, por um
bom tempo, espaço também para
os comerciais tradicionais, crê
Schmidt. "No Brasil, ainda não
foram nem definidos os padrões

Mais perto do mercado de entretenimento
Estimuladas pela revita-

lização do cinema brasileiro
e pela expansão da demanda
por programação televisiva,
as produtoras partem hoje
para uma atuação mais de-
cidida no mercado do entre-
tenimento. Entretanto, essa
postura de diversificação
de investimentos baseia-se
também na busca, por parte
de agências e anunciantes,
de formatos publicitários
diferenciados e mais direta-
mente vinculados ao concei-
to do entretenimento. Por
exemplo, o merchandising.

Na Conspiração Filmes, a
exploração do merchandising
no cinema já é até qualificada
como "atividade fundamen-
tal para a estratégia de médio
e longo prazos" por Pedro
Guimarães, diretor-presi-
dente da produtora. "Temos
atualmente uma das melho-
res estruturas comerciais
para longas-metragens, tanto
para captação de recursos
via patrocínio quanto para
merchandising", afirma.

De acordo com ele, a
comercialização do merchan-
dising em longas-metragens
exige o envolvimento de
agências e anunciantes já na
fase de elaboração do roteiro
de um filme. Agiu dessa for-
ma a agência AlmapBBDO,
que colaborou com o roteiro
de Casseta & Planeta - A
Taça do Mundo É Nossa, vi-
sando adequá-lo melhor a um
merchandising da Volkswa-
gen. Outro filme da mesma
produtora, o bem-sucedido 2
Filhos de Francisco, contou
com ações de marcas como
Nissan, Bradesco e Texaco.

Para Guimarães, a parti-
cipação de agências e anun-
ciantes permite desenvol-
ver os roteiros ampliando a
eficácia mercadológica do
merchandising sem agressão
às características artísticas
da obra. "Essa ferramenta

hoje exige também um trabalho
de pós-venda muito bem-feito,
que entre outras coisas mostre
aos clientes quantas pessoas
assistiram ao filme e quem elas
eram", acrescenta.

Raul Dória, sócio e produtor
da Cine e da Digital 21, tam-
bém vê no merchandising um
possível canal de geração de
receita para um dos projetos
cinematográficos atualmente
em desenvolvimento nesta

Caetano Veloso. O primeiro
longa do qual a produtora par-
ticipou mais intensamente foi O
Coronel e o Lobisomem, lançado
no ano passado.

Para Dória, o cinema cons-
titui um mercado importante,
mas não deve ser misturado
à publicidade, pois essas ati-
vidades têm características
— timing, por exemplo — mui-

to distintas. No entanto, além
de gerar receita via exibição,

realiza diversas produções,
como Fordlândia. Além disso,
assinou o documentário Douto-
res da Alegria, exibido nas salas
nacionais no ano passado.

João Daniel Tikhomiroff,
presidente da Mixer, diz que
esses projetos já são rentáveis,
mesmo porque foram pensados
também para o mercado ex-
terno. "O Doutores da Alegria,
por exemplo, foi exibido pela
HBO", cita. O Mixer tem ainda

Cena da série Filhos do Carnaval, produzida pela 02, que estreou neste ano na HBO

última empresa: um longa de
animação protagonizado por
Falcon, símbolo cult dos anos
80. "Entre outros produtos, o
herói terá um jipe e um comu-
nicador — que poderão exibir
marcas", exemplifica.

Além desse trabalho, a Di-
gital 21 também está envolvida
em um filme de animação com o
personagem Horácio, de Mauri-
cio de Sousa, e participa da pro-
dução de Coração Vagabundo,
focado na trajetória do músico

merchandising, DVDs e outros
sub-produtos, pode abrir um
leque ainda mais diversificado
de negócios: "O projeto do Fal-
con terá 26 episódios para TV",
conta Dória.

EXPERIMENTAÇÃO
E NEGÓCIOS

O cinema em outros for-
matos (e destinado também à
televisão) vem rendendo divi-
dendos ao Grupo Mixer, que
através da unidade Grifa Mixer

quatro longas-metragens em
andamento.

Já o Grupo Academia, por
meio da Academia de Cultura,
está desenvolvendo sua primei-
ra produção em cinema: um
projeto focado no médico Dráu-
zio Varella que vai gerar até
mesmo uma série para TV. O
sócio e produtor executivo do
grupo, Paulo Schmidt, afirma
que ainda neste ano a empresa
começará a trabalhar em um
segundo longa. "Além disso, te-

remos um projeto associado
ao Rio Tietê — incluindo do-
cumentário e exposição — e
iniciaremos a produção de
programação independente
para TV", acrescenta.

Schmidt conta que a Aca-
demia de Cultura nasceu
destinada a colaborar com
os profissionais da empresa
nos projetos pessoais e de
experimentação de novas lin-
guagens, mas começa a con-
solidar-se como um negócio
que no final de 2006 poderá
responder por algo entre
15% e 20% do faturamento
do grupo, incluindo nessa
contabilidade sua associação
à publicidade—via merchan-
dising, por exemplo.

Também a Sentimental
está tendo sua primeira ex-
periência no cinema de ficção,
como co-produtora do filme
Cheiro do Ralo, de Heitor
Dhalia (que também atua
na empresa como diretor de
comerciais). De acordo com
o sócio Marcos Araújo, o filme
será lançado neste ano, e sua
importância não se restringe
ao aspecto business: "É bom
para o lado criativo dos profis-
sionais experimentar outros
formatos e outras mídias".

A 02, por sua vez, tem
uma atuação bem estabele-
cida no cinema de entrete-
nimento: quando estiverem
concluídas as produções de
Cidade dos Homens e Não
por Acaso, cujas filmagens
começam neste ano, seu
currículo contará com sete
longas. Além disso, a produ-
tora estreou na HBO a série
Filhos do Carnaval, e no se-
gundo semestre colocará no
ar pela Globo — rede para a
qual já desenvolveu Cidade
dos Homens — uma nova
série, denominada Brasilân-
dia. "A ficção já responde
por 20% do faturamento da
produtora", revela a sócia
Andréa Barata. (ACS)
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da TV digital e existe uma gran-
de camada da população atendi-
da por produtos e comunicação
de massa", justifica. Deve-se
também considerar, conforme
ressalva Tikhomiroff, que "a for-
ça da TV aberta brasileira ainda
garante um longo tempo de vida
para os comerciais".

Ele prevê ampliação dos
negócios gerados pelos novos
meios e pelos novos formatos
nos meios tradicionais, mas vê
a existência de um obstáculo
a essa evolução: a inexistência
de um modelo de negócios que
remunere as agências. "Mas é
possível estabelecer esse mo-
delo. Por exemplo, através da
remuneração por participação
na produção ou pela veiculação.
Acima de tudo, não se pode
esquecer que as agências são
principalmente criadoras, e sua
criação deve ser remunerada",
enfatiza o presidente da Mixer.

ADJETIVOS DAS MARCAS
Criada há menos de um ano

— mais exatamente em junho do
ano passado — a partir da fusão
entre a JX Plural e a Made, a
produtora Bossa Nova já nasceu
integrada à postura, hoje recor-
rente no setor, de associação a
uma gama mais diversificada de
formatos e canais de comunica-
ção. Nela, há um Núcleo de Con-
teúdo dedicado exclusivamente
às produções mais autorais e ao

"conceito de brand entertainment
(algo como a integração entre
entretenimento e marca).

De acordo com Margot So-
liani, diretora de criação desse
núcleo, na primeira dessas duas
vertentes a Bossa Nova já pro-
duz documentários focados em
temas como a Mata Atlântica e
o dançarino Ivaldo Bertazzo.
Na segunda, está sendo criada,
para uma marca de cosméticos,
uma série de programetes te-
levisivos discutindo o conceito
da beleza.

Para Margot, a publicidade
ainda está aprendendo a apro-
veitar o brand entertainment.
"Esse conceito que nem se resu-
me ao merchandising televisivo,
que na realidade nem é novo.
Hoje, estamos em um momento
no qual precisamos trabalhar
mais com os adjetivos das mar-
cas, em vez de expor os produtos
e marcas", diz.

Segundo Rodrigo Mauger,
diretor comercial do Núcleo de
Conteúdo da Bossa Nova, no
brand entertainment ainda não
foram exatamente definidos nem
mesmo os modelos de relaciona-
mento comercial. Mesmo assim,
ele prevê: "Em um prazo de três
ou quatro anos, os produtos
associados a esse conceito já
gerarão negócios bastante signi-
ficativos para as produtoras".

Novos caminhos para o áudio
Acompanhando o movi-

mento hoje realizado pelas
empresas dedicadas aos fil-
mes publicitários, também as
produtoras de áudio incluem
na fórmula através da qual
procuram atender melhor
às atuais demandas de seus
clientes — e ampliar suas
próprias receitas — a diversi-
ficação do leque de formatos
e meios com os quais atuam.
Um desses novos formatos —
o podcasting—já é apontado
como potencial gerador de
negócios mais significativos
para as empresas do setor.

"Pegando carona no suces-
so do iPod, o podcasting está
crescendo bastante, temos
feito muitos deles", conta Alan
Terpins, produtor-executivo de
A Voz do Brasil. Mas, curiosa-
mente, sua consolidação pare-
ce estar sendo acompanhada,
no processo de diversificação
dos canais de contato com o
consumidor, pela utilização
de alternativas aparentemen-
te em desuso e de produtos
diferenciados para as mídias
mais tradicionais. "Temos
feito também carros de som,
e programetes para rádio",
especifica Terpins.

Álvaro Fernando, sócio e
compositor do V.U. Studio,
cita o podcasting como um
formato potencialmente in-
teressante para as produtoras
de áudio. "Acho que ele se
transformará em um super-
produto de mídia", prevê.

Por sua vez, Margareth
Ribeiro, diretora de atendi-
mento da Junk/OM, diz não
ter recebido demanda para
a realização de podcastings,
mas afirma que, ainda neste

ano, sua produtora criara uma
estrutura específica para web.
"Estamos atuando bastante em
projetos para internet, e esse
trabalho exige um atendimento
muito dedicado e uma criativida-
de bem específica", explica.

LIGADO EM TUDO
Produtos associados ao en-

tretenimento também surgem
como alternativas de geração de
negócios para essas empresas. A
Junk/OM, por exemplo, hoje se
envolve também na produção de
CDs, curtas-metragens e anima-
ções para TV, entre outros. "Es-
ses trabalhos podem gerar uma
receita interessante. Atualmente
existem mecanismos legais que
incentivam sua produção, e com
isso eles são mais demandados",
explica Margareth.

Já o V.U., de acordo com
Fernando, embora tenha na
publicidade seu mercado mais
significativo, na verdade é, acima
de tudo, um "núcleo de criação
musical", cujo currículo inclui
também peças de teatro, curtas
e CDs. A empresa produziu sua
primeira trilha para um longa —
o filme Crime Delicado, de Beto
Brant. Segundo ele, a receita
gerada por esses projetos ainda
é pequena quando confrontada
com o montante resultante do
trabalho para a mídia. "Mas essa
postura de participação em todos
os meios existentes, de atenção
constante a tudo, deve sempre
existir. Para um profissional ela
não pode ser uma obrigação, e
sim um prazer."

Atualmente há produtoras
também criando seus próprios
artigos de entretenimento, para
depois buscar disponibilizá-los à
publicidade. A Voz do Brasil, por

Álvaro Fernando: "Acho que o podcasting se transformará em um superproduto de mídia

AlanTerpins: "Agências desenvolverão o conceito, e as produtoras de som cuidarão do resto"

exemplo, desenvolveu um pro-
grama de rádio, dedicado ao rock,
chamado Tapa na Orelha, que
está sendo veiculado em algumas
emissoras do litoral paulista. "Por
enquanto, ele tem apenas patro-
cínios regionais, mas logo estará
em uma rádio de São Paulo, e aí
buscaremos um patrocínio nacio-
nal", conta Terpins.

"PRODUTORAS MAIS
CRIATIVAS"

Se já procuram se associar
mais diretamente às novas pos-
sibilidades de formatos e conte-
údos, as produtoras de áudio po-
dem colher resultados também
da busca similar hoje empreendi-
da pelas produtoras de filmes. A
Voz do Brasil, por exemplo, man-
tém atualmente uma unidade
avançada no grupo de produção
de conteúdo audiovisual Mixer,
que além de publicidade trabalha
com documentários e conteúdo
para mídias interativas, entre
outros produtos. "Essa unidade
avançada gera agilidade, mas só
é interessante se estiver em uma
empresa que atua com grandes
volumes, como a Mixer", ressalva
Terpins.

Para ele, a expansão das
novas mídias e dos formatos
diferenciados nos meios con-
vencionais obrigará as produ-
toras de som a desenvolverem
um lado mais acentuadamente
criativo, com o qual deverão,
por exemplo, contribuir no
desenvolvimento do conteúdo
para podcasting ou programas
radiofônicos customizados. "As
agências desenvolverão o con-
ceito, e nós cuidaremos do resto,
pois elas não terão tempo para os
detalhes dessa criação", justifica
o produtor de A Voz do Brasil.

De acordo com ele, já
existe uma demanda maior
por projetos que integram
meios diversos. "Atualmente,
várias das principais cam-
panhas já envolvem, além
de TV e rádio, uma versão
do filme projetada para a
web, ou mesmo um projeto
de internet mais específico,
destinado a gerar marketing
viral", exemplifica.

Fernando, do V.U., con-
firma a expansão da procura
por projetos que conciliam
as mídias mais convencionais
com a web. Contudo, para ele
a discussão sobre diversifica-
ção dos veículos surge espe-
cialmente nos momentos em
que as produtoras são pouco
demandadas para projetos
associados à publicidade em
TV e rádio. "Esse não é o caso
do V.U., que está com seu
tempo quase integralmente
tomado com o trabalho para
esses meios."

Também na Junk/OM,
segundo Margareth, a pu-
blicidade nas mídias con-
vencionais vem gerando,
nesses primeiros meses do
ano, um elevado — e "até
atípico" - volume de tra-
balho. Ainda predominam,
porém, as ações individuais
para cada meio. "Mas hoje
os clientes pulverizam muito
mais suas verbas e, além de
TV e rádio, utilizam com
alternativas como internet,
eventos e merchandising",
ressalta. "Para nós, seria
interessante se os trabalhos
com esses vários veículos
fossem concentrados em uma
única produtora", pondera a
diretora da Junk/OM.
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