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UMA MOVIMENTAÇÃO QUE ENVOLVE GRANDES E

MÉDIAS PRODUTORAS DE FILMES PUBLICITÁRIOS E

DE CINEMA VEM CHAMANDO A ATENÇÃO NO MAIOR

PÓLO DE PRODUÇÃO DO BRASIL. ASSUSTADAS

E PREOCUPADAS COM OS ALTOS CUSTOS PARA

REALIZAR COMERCIAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO,

NUM CENÁRIO JÁ DESFAVORÁVEL ÀS MARGENS DE

LUCRO, ESSAS EMPRESAS OPTAM, CADA VEZ MAIS,

POR FILMAR EM OUTROS ESTADOS E, EM ALGUNS

CASOS, ATÉ FORA DO PAÍS

Dentre os principais problemas enfrentados pelas produtoras, em São Paulo,

está a contratação de casting, ou seja, de elenco, e as taxas cobradas por órgãos

governamentais para se rodar um filme em local público, principalmente na

capital paulista.

A Associação Brasileira das Produtoras de Obras Audiovisuais (Apro) reconhece a

movimentação entre seus afiliados e aponta o casting como o problema mais sério.

De acordo com Leyla Fernandes, que é presidente da entidade e sócia da Pro-

dutora Associados, uma série de entraves, hoje, deixa o item "elenco" com cus-

tos demasiadamente elevados em uma produção. "Na realidade, todos querem

buscar o melhor preço e o casting tem pesado cada vez mais nos orçamentos

que realizamos. É um absurdo as produtoras saírem de São Paulo por causa do

custo dos atores e fiqurantes. É triste para a cidade e para o mercado", diz.

Dentre os problemas citados pela presidente da Apro, está uma série de exigên-

cias feitas pela Caras do Reclame (veja box), entidade representativa de atores,

atrizes e modelos, que não concorda com alguns itens incluídos no Manual

de Elenco, lançado durante o II Fórum de Produção, em 2003, e redigido por

membros da própria categoria, em conjunto com a Apro, Associação Brasileira de

Anunciantes (ABA) e Associação Brasileira das Agências de Publicidade (Abap).

Esse manual visava a desburocratização dos processos dessa cadeia. Contratos

foram padronizados e uma série de outros itens buscava tornar mais ágil a rea-

lização de um filme publicitário.

Segundo a presidente da Apro, a partir desse ponto, capitaneados pela Caras

do Reclame, atores, atrizes e modelos passaram a questionar os contratos pa-

dronizados para seu segmento, bem como outros pontos do Manual de Elenco,

como a porcentagem a ser recebida no momento da renovação, o cachê para

veiculação internacional, chegando até à tabela geral de cachês.

Segundo Leyla Fernandes, a Caras do Reclame realizou algumas alterações,

principalmente com relação aos cachês, baseando-se no padrão do mercado
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norte-americano de produção. "Lá a realidade é completamente diferente e

o dinheiro não dá para se comparar. Eles pegaram alguns pontos desse mo-

delo, ret iraram outros e formaram uma espécie de novo Manual de Elenco.

Algumas vezes, se formos seguir os critérios deles, o cachê para veiculação

na América Latina fica mais caro do que a própria produção do comercial."

Um III Fórum de Produção iria acontecer em 2005, mas por conta dessas

divergências, o encontro teve de ser adiado e está programado para o se-

gundo semestre de 2006. "Desde o ano passado, nós estamos tentando

retomar o diálogo para criar padrões a partir das exigências que eles fize-

ram", diz Leyla.

"Quero acreditar que o pior já passou. Que daqui para frente, principalmente

a partir deste ano, com a realização do Fórum, as coisas vão melhorar. Hoje,

nossa categoria consegue fazer aterr issar um Boeing na Avenida Paulista,

mas não consegue reunir três caras de casting para discut i r a situação. E

não por uma questão de covardia, da parte deles, mas sim porque eles estão

dif icul tando. Para se chegar a uma solução é preciso conversar e todos

devem estar presentes, sentados à mesa do Fórum", ressalta o diretor de

atendimento e operações Luciano Traldi.



Zeca Meira

Mas enquanto o Fórum não acontece, para algumas produtoras, filmar fora de

São Paulo já é uma realidade. A Sentimental Filme, por exemplo, tem rodado

comerciais na Argentina, que oferece, de acordo com o sócio e diretor executivo

da produtora, Marcos Araújo, melhores preços que os praticados no Brasil,

já que, entre outras vantagens, a moeda local está mais desvalorizada do que

a nossa, frente ao dólar. "Os clientes não pagam o preço exigido pelo elenco,

hoje em dia, em São Paulo. Eu não consigo aprovar valores como esses com os

anunciantes. Por isso, tenho de achar alternativas", explica.

O diretor executivo ressalta que essa postura por parte de atrizes, atores e mo-

delos compromete o processo de produção desde seu início, ainda na criação.

"Alguns filmes com muitos figurantes tornaram-se inviáveis de serem feitos. Eu,

realmente, não entendo a estratégia deles ao cobrar tão caro", diz.

Paulo Schmidt, sócio e produtor executivo do Grupo Academia, também confir-

ma o problema relacionado ao elenco. "Em Porto Alegre e Curitiba, por exem-

plo, os valores cobrados pelo casting é 50% menor se comparados aos de São

Paulo", conta.

De acordo com Luciano Traldi, os cachês de atores, praticados em São Paulo,

de fato obrigam as produtoras a fazer consultas fora da capital paulista. "O pro-

blema é que essa 'maior organização' do casting gerou uma inflação de custos

que o mercado não tem como bancar e que, na minha opinião, é desfavorável

para os dois lados", diz.

Segundo Paulo Schmidt, está difícil negociar com equipe técnica e pessoal de

casting em São Paulo e, por isso, as produções estão, cada vez mais, deixando

a cidade e migrando para outros Estados e até para fora do Brasil. "Continua-

mos filmando na capital paulista por necessidade, mas sempre que .podemos

vamos para fora. Acredito que essa realidade vá se modificar quando começar

a faltar trabalho para os profissionais paulistas de elenco, o que já começa a

acontecer", completa.

O mesmo discurso é adotado por Zeca Meira, coordenador de produção da

Republika Filmes. "Grande parte de nossas produções é realizada em solo pau-

listano, mas existem certas vantagens em filmar fora de São Paulo, em especial

no que diz respeito à negociação com os profissionais de elenco. O valor pago aos

atores em Curitiba e Porto Alegre, por exemplo, é bem mais acessível", confirma.

No entanto, Meira ainda crê na mudança desse cenário. "As negociações em

São Paulo estão cada vez mais restritas, é verdade. Mas o tempo com certeza vai

exigir uma conversa mais aberta entre as partes envolvidas", avalia.

Para a coordenadora de produção da TV Zero, Seomara Blumer, é possível en-

contrar preços melhores e boas condições de trabalho em outras cidades, mas as

vantagens disso não são sempre sentidas. "O custo em Curitiba é mais baixo e a

cidade oferece alta qualidade para a produção, mas é preciso ter um tempo maior,

o que muitas vezes pode não compensar. Os modelos são mais baratos fora, mas

os melhores atores estão no Rio de Janeiro e em São Paulo, sem dúvida", diz.

O sócio e diretor da locadora de equipamentos Locall, Paulo Ribeiro, ressalta

que a cidade de Buenos Aires, na Argentina, está se tornando um atrativo para

a realização de filmagens, principalmente no que diz respeito à equipe técnica

e casting (isso, óbvio, quando os atores e figurantes não têm texto para falar).

Os cachês podem chegar a custar 60% a menos do que se paga, por exemplo,

na cidade de São Paulo.

"Para se ter uma idéia, um eletricista-chefe, em Buenos Aires, ganha metade

do que um profissional que atua na mesma área na capital paulista. A capital

argentina caminha para se tornar um pólo internacional de produção, a exemplo

do que aconteceu na África do Sul e na Nova Zelândia", analisa.

Uso e Ocupação de Solo Público

As produtoras também têm enfrentado problemas com relação às taxas cobra-

das por órgãos governamentais, em São Paulo (Prefeitura, Companhia de Enge-

nharia de Tráfego). Segundo Leyla Fernandes, a Apro já se reuniu com membros

da Prefeitura e fez algumas sugestões para tentar equilibrar a situação. "As taxas

existem desde a gestão da Marta Suplicy, mas até hoje não há contrapartida

alguma por parte da Prefeitura. Taxas são cobradas, mas eles não colocam nem

um cone para ajudar", diz.

Para Seomara Blumer, as taxas não têm valor baixo e isso incide diretamente
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no custo das produções. "O problema é que, além das taxas, nós temos de

gastar com segurança particular, que é fundamental em uma locação em via

públ ica", afirma.

Também há queixas em relação à antecedência exigida pela Prefeitura para libe-

rar o uso de uma locação.

O discurso de Paulo Schmidt é mais contundente. "Na atual administração, do

prefeito José Serra, no que diz respeito à locação, burocracia e custos aumen-

taram. Hoje, o valor pago por apenas uma hora de locação é referente ao que se

pagava por uma diária. É chegada a hora de o governo entender o que representa

essa indústria e o que ela gera para o País", conclui.

A atuação da Prefeitura é considerada como "muito exigente" por Zeca Meira.

"A burocracia e os custos aumentaram. Para se ter uma idéia, a diária que

custava R$ 3 mil passou para R$ 6 mil ou R$ 7 mil. Mas por outro lado, a

Prefeitura e a CET estão trabalhando em conjunto e isso facil i ta a organização

de uma produção", pondera.

A Prefeitura rebate, por meio de sua assessoria de imprensa, ao afirmar que

"existe uma Lei publicada no Diário Ota/(Decreto n? 46.878.29, de dezem-

bro de 2005) que determina a cobrança de taxa para toda gravação em local

público". Destaca ainda que cada caso é analisado individualmente e que o

cálculo da cobrança é feito pelo Coordenador de Uso e Ocupação de Solo

Público da Subprefeitura responsável.

Cara, eles reclamam mesmo

O pivô da po lêmica, que cu lminou com a fuga das produtoras

para fora do Estado de São Paulo, é a ent idade representat iva

de atores, a t r i zes e modelos Caras do Reclame, fundada no

ano 2000, que comanda um movimento chamado Mobi l ização,

congregando a Assoc iação Bras i le i ra de Agênc ias , F igurantes,

Atores, Modelos e Amadores (Abrafama), Associação

Brasi le i ra de Agências de Modelo e Manequim (Abam),

Agências de Atores Independentes e o Sindicato dos Artistas

e Técn icos em Espetáculos de Diversões do Estado de São

Paulo (Sated).

De acordo com o coordenador geral da Caras do Reclame, o ator

Hugo Coelho, a entidade lamenta profundamente a situação à

qual o mercado chegou. "Nós queremos, sim, voltar a negociar

tudo com os contratantes (Apro, ABA e Abap)" , conta.

Segundo Coelho, todo o prob lema começou quando essas

três partes não consegu i ram fazer com que seus assoc iados

respeitassem o Manual de E lenco . "Nós negoc iamos por

quatro longos anos, reunião após reunião, e f izemos nossa

l ição de casa. Eles absorveram desse acordo o que era

interessante para e les e o mercado não quis implementar

cor re tamente o Manual de E lenco, que acabou não 'pegando'" ,

d iz. Para o coordenador da Caras do Reclame, a Apro 7e a Abap

precisam absorver o ônus de não terem conseguido fazer valer

o que fo i acordado. "O Manual de Elenco seria um marco

civi l izatór io na selva que é a contratação de elenco para f i lmes

publici tár ios. Eles não se esforçaram para fazer va ler o que

estava escr i to, pois sempre ganharam muito dinheiro com a

desorganização, e isso não é cer to" , ataca.

Outro ponto levantado por Coe lho é o da renegociação do cachê.

"A verdade é que o cachê dos atores sempre fo i usado para

ajustar o orçamento. O e lenco não é o item mais caro de uma

produção. Vamos, então, abrir o valor que é pago aos diretores

de cena, por exemplo. Queremos uma remuneração justa pelo

nosso trabalho e é essa nossa ex igência" , completa.

Para vol tar a negociar, a Caras do Reclame exige que o cachê

seja d iv id ido em duas partes. Uma representando 30% do valor,

que seria def inido junto à Apro e cobr i r ia a porção referente ao

trabalho no set, que envolve desde os ensaios até a atuação.

"Essa seria a fração da prestação de serv iço" , explica.

A outra, que representa 70% do valor proposto, ter ia que

ser def in ida junto à Abap, já que, segundo Coe lho , é essa a

entidade que estar ia mais apta a entender os d i re i tos conexos.

"As agências de pub l ic idade conhecem muito bem o valor da

imagem e o que ela representa em uma campanha. Elas saberão

do que estamos fa lando, já que a imagem de um ator movimenta

muito d inhei ro" , f i na l i za .

A posição da Abap

A Abap, por meio de sua assessoria de imprensa, afirma que "depois que o II Fórum

de Produção Publicitária foi concluído e o Manual elaborado, houve descumprimen-

tos de várias normas acordadas, na hora da contratação dos artistas/modelos (por

exemplo, não se pagava o cachê teste e os valores de negociação estavam quase

sempre muito aquém ou muito além da tabela referencial de preços, elaborada em

conjunto). Como esse Fórum é permanente, as entidades estabeleceram que, a cada

seis meses, as partes se sentariam à mesa para rever o acordo, infelizmente, a Caras

do Reclame resolveu não negociar e apresentou uma tabela de preços para contra-

tação de atores/modelos, que não reflete a realidade de mercado. Essa tabela não

foi aceita pela Abap, Apro, Abrafoto e ABA. Mais uma vez, as entidades sugeriram à

Caras do Reclame que voltasse às negociações. Como ela novamente se recusou, as

demais entidades desenvolveram uma nova tabela, como recomendação ao mercado,

na contratação de atores. Essa tabela é bastante detalhada e indica o segmento de

produto/serviço, região (por Estado, por cidade e internacional, país a país), tipo

de mídia e tempo de veiculação, entre outros itens. A tabela proposta inclui ainda

a correção monetária sobre a primeira, elaborada em conjunto. Ainda assim, Caras

do Reclame, Abrafama e Abam não aceitaram. A questão do desmembramento dos

contratos, entre Abap e Apro, já foi aceita por diversas entidades e os dois contratos

foram minutados pela Abap e estão em fase de discussão entre ABA, Abap, Apro,

Aprosom, Abrafoto e Sindicato dos Artistas. Mais uma vez, Caras do Reclame, Abra-

fama e Abam se recusam a discutir".
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