
Produtoras adaptam-se
Com a convergência de mídias, conteúdo é o que importa, independentemente da plataforma

Luiz MOURA

Desde Charles Darwin sabe- fechada. Com
se que a capacidade de adap-
tação a alterações do meio
ambiente é fator determinante
na perpetuação das espécies.
A teoria que revolucionou o
estudo da vida sobre a Terra
serve também para explicar o
movimento atual generalizado
da produção brasileira de publi-
cidade em direção à geração de
conteúdo de televisão, cinema
e mídia digital.

A diversificação das plata-
formas de comunicação — com
o surgimento de novos canais
como celulares, podcasting,
entretenimento, cinema, ga-
mes — e um impulso maior à
produção independente têm
transformado as empresas que
até pouco tempo se denomi-
navam apenas produtoras de
imagem e som. Com modelo
de atuação mais próximo do
de geradoras de conteúdo, hoje
elas estão se adaptando para
atender às novas demandas.
Para isso, criam divisões e con-
tratam novos talentos.

A agitação não acontece
por acaso. Em todo o mundo,
ganha corpo uma nova geração
de consumidores, batizada de
geração C, que, diferentemen-
te de seus antecessores, os
baby boomers e a geração X,
não cresceram diante da TV,
mas de microcomputadores,
baixando e enviando conteúdo
via internet. "A idéia de ter
de esperar filas de comerciais
durante a programação acabou
na cabeça de quem tem 25
anos", afirma Fernando Cam-
pos, sócio e criativo da agência
Santa Clara. Sem intervalos
comerciais com a mesma força
de antes, explica ele, a publici-
dade tende a desenvolver mais
conteúdos ligados a marcas e
estratégias na web, como os
vídeos virais, que passam de
internauta para internauta.

Um dos primeiros a materia-
lizar na estrutura operacional
essa tendência de diversifica-
ção de atuação imposta pela
nova realidade, João Daniel
Tikhomiroff, diretor e fundador
da Jodaf, associou-se em 2003
à Radar TV, especializada em
produção para TV aberta e

a união nascia
a Mixer, uma
holding que
hoje congrega,
além das duas
empresas que a
originaram, ou-
tras cinco, cada
uma com uma
especialização
diferente. Fazem
parte da Mixer:
Pizza, focada em
produção para
varejo; Grifa, es-
pecializada em
documentários; R
Digital, empresa
de mídia interativa
e de criação digi-
tal; Channels, que
atende a necessi-
dades específicas de
programadoras de
TV por assinatura; e
Mobile, com atuação
voltada ao conteúdo
audiovisual para mí-
dias móveis.

"Cada bandeira
mantém sua iden-
tidade e expertise,
porém, trabalhando
em sinergia, intera-
gindo e causando o
'efeito Mixer'", diz
Tikhomiroff. Além das
sete empresas, o gru-
po volta a ingressar na
área de cinema, depois
que a associação com a
produtora Luz, de Caca
Diegues, em 2004, não
evoluiu. Com esse mo-
delo, a Mixer é hoje a
maior empresa do setor
no mercado nacional.

Para atender à nova
demanda, as produtoras
não apenas alteram es-
truturas, como também
mudam seu modus ope-
randi. Entre os direto-
res, há agora a percepção
de que não se deve partir
mais para uma produção
visando apenas uma única
mídia, conta Felipe Diane-
se, diretor da Seqüência.
"Muitas vezes no lugar
de usar um filme de 35
milímetros para produzir

um comercial,
optamos por uma
câmera HD que
permite também
a exibição em
monitores wide
screen e a digi-
talização para
uso das imagens
em mídia intera-
tiva", exempli-
fica. Ou ainda
um mesmo set
de filmagens é
usado para dife-
rentes tipos de
captação, sob
vários ângulos
ou formatos,
visando obter
o maior volu-
me possível de
produtos au-
diovisuais com
maximização
de verba. Se-
gundo Diane-
se, dos cerca
de R$ 6 mi-
lhões a serem
faturados pela
empresa nes-
te ano, 60%
provirão de
comerciais e
40% de produ-
ções para no-
vas mídias. Em
três anos, essa
proporção já
será invertida,
prevê.

A Seqüên-
cia negocia
com uma ope-

radora de te-
lefonia móvel
o fornecimento
de episódios de
30 segundos de

A Turma do Pipe,
atração infant i l
com bonecos já exi-

bida pelo SBT entre
2003 e 2005 com pa-

trocínio do achocola-
tado Toddynho. Além
disso, planeja oferecer

também o Musikids.
arquivos mp3 de mú-
sicas, sempre voltadas

ao público mirim. Para o
ponto-de-venda. planeja

produzir conteúdo interativo
para monitores com tecno-
logia touch screen em uma
grande rede de magazines.

De olho em estratégias de
crossmedia, outras produtoras
também preparam uma série
de projetos tanto para a mídia
interativa quanto para entre-
tenimento de cinema e TV.
A Cine, por exemplo, como
conta seu sócio Raul Dória,
finaliza dois longas de anima-
ção em 3D, protagonizados
pelos personagens Horácio,
de Mauricio de Sousa, e o bo-
neco Falcon, em co-produção
com a Globo Filmes e a Uni-
versal, respectivamente. Além
disso, planeja produzir uma
versão da sitcom francesa
Caméra Café, com episódios
de dois minutos e possível
veiculação de imagens em
TV paga, internet e celulares.
Por fim, trabalha com uma
grande rede varejista — cujo

*

nome não foi revelado — *em
um projeto de televendas por
meio de celulares.

A Dínamo Filmes, por sua
vez, capta recursos via leis
de incentivo para realizar seu
primeiro longa-metragem, o
documentário A Vida Sobre-
Rodas, a respeito dos skatistas
brasileiros que se destacam
no ranking internacional do
esporte. Já a Bossa Nova Films
tem o projeto de produzir dois
reality shows para TV e três
documentários: The Citizen
Dancer, sobre o trabalho do
coreógrafo Ivaldo Bertazzo
com comunidades carentes.
Contos da Mata Atlântica e Fa-
mília Mangueira. Prepara-se
ainda para iniciar um seriado
infantil, com episódios de um
minuto e meio. cujo piloto
deve ser rodado em agosto.
Como conta Margot Soliani,
diretora de criação do núcleo
de entretenimento e brand
entertainment (entreteni-
mento criado para construir
marcas) da Bossa Nova Films,
a idéia do seriado nasceu para
cumprir a necessidade de um
patrocinador, de nome ainda
mantido sob sigilo.

A lista de novos projetos
prossegue com a 02, que pré-



vê para o próximo ano o lança-
mento, na Rede Globo, da série
Brasilândia, derivada do filme
Antônia — produção ainda iné-
dita da cineasta Tata Amaral. A
empresa pretende desenvolver
também, com base na atração,
cartoons animados para inter-
net e celulares.

Para as produtoras, a opção
da multiplicidade de formatos
não só representa melhor
aproveitamento de estrutu-
ras e talentos como
resulta em maior vi-
sibilidade no merca-
do. "O cinema, além
de ser uma paixão
para o diretor, pode
mostrar a qualidade
que uma produtora
é capaz da alcançar",
diz Margot. Há ainda,
conforme lembra Pedro
Guimarães, sócio da
Conspiração, a vanta-
gem de que os diretores
podem aprimorar seus
conhecimentos a partir
do trânsito entre as duas
linguagens. Nos longas
feitos pela Conspiração
podem ser vistas também
diferentes ações de mer-
chandising, como as da
Nissan e do Bradesco, em
2 Filhos de Francisco, e de
Volkswagen e Unilever, em
A Taça do Mundo é Nossa,
do Casseta & Planeta.

As novas mídias mexem
também com as produto-
ras de som. A Associação
Brasileira das Produtoras
de Fonogramas Publicitá-
rios (Aprosom) mobiliza-se
atualmente, com o apoio do
escritório de advocacia Paulo
Gomes, para a regularização
do pagamento de direitos em
trabalhos ainda não contem-
plados pelas leis de proteção
autoral, como programas para
podcast, ringtones e espera

telefônica. É o que conta o
presidente da entidade e só-
cio da Play it Again, Arthur
(Tula) Minassian. Os esforços
ocorrem em conjunto com os
preparativos da fundação do
sindicato das produtoras de fo-
nogramas. Como explica Tula,
essas empresas ainda não têm
um sindicato próprio e estão
distribuídas entre diferentes
sindicatos ligados a atividades

correlatas, como publicidade e
cinema. Com entidade própria,
as produtoras de som devem se
unir para, entre outras tarefas,
batalhar por mudanças na
legislação pertinente à classe,
que hoje, segundo Tula, encon-
tra-se bastante ultrapassada.

A Play It Again criou, há
duas semanas, uma nova em-
presa: a Play RK-30, espe-
cialmente dirigida à produ-

ção de conteúdo e
à programação de
rádio para mídias
alternativas, como
internet, intranet e
rádios corporativas
de estabelecimen-
tos comerciais,
além de eventos,
ringtones de ce-
lulares e espera
telefônica, entre
outros trabalhos.
"A proposta é
atuar em qual-
quer lugar onde
houver silêncio",
diz Minassian.

Tambéma

Lua Nova, que
vem diversifican-
do suas ativida-
des há oito anos
com a criação
da Lua Discos e
da Lua Web, se-
gue agora com
uma nova divi-
são: a Geléia,
especializada
em produções
para platafor-
mas multimídia.
De acordo com
Thomas Roth,
presidente da
Lua Nova, o nú-
cleo — que fun-
ciona informal-
mente há dois
meses deve
ser oficializado



ainda em agosto com o lança-
mento de um novo grande pro-
jeto, cujos detalhes ele prefere
não revelar, por enquanto.

O DOMÍNIO DA TV
No Brasil, a situação da

publicidade online ainda é
bem mais modesta do que a
de regiões mais desenvolvidas
— como o Reino Unido, onde
a verba para a propaganda
virtual deve ultrapassar, em
2006, os investimentos em jor-
nais. No mercado brasileiro, a
internet captou apenas 1,66%
dos R$ 21,9 bilhões alocados
em propaganda no País em
2005, segundo o Projeto In-
ter-Meios.

Entre as produtoras, acre-
dita-se que a TV aberta con-
tinuará a dominar por muito
tempo a publicidade nacional.
Por outro lado, existe a per-
cepção de que os anunciantes
já não vêem o meio como o
grande veículo de construção
e manutenção de marcas. Fil-
mes de produção e roteiros
mais requintados têm dado
lugar, cada vez mais, a comer-
ciais de varejo e de ofertas.

As peças para TV
também vêm per-
dendo qualidade por
conta das pressões
por redução de custos
na produção. "Hou-
ve um achatamento
entre 10% e 20% no
custo médio dos co-
merciais nos últimos
três a quatro anos",
diz Leyla Fernandes,
diretora da Produtora
Associados e presidente
da Associação Brasileira
da Produção de Obras
Audiovisuais (Apro).

O baque foi ainda
mais forte para as pro-
dutoras de som, que en-
frentam como fator agra-
vante maior aumento da
concorrência do que as
produtoras de imagem.
Segundo Tula, as empre-
sas do setor tiveram que-
da de faturamento com a
publicidade de 30%, em
média, nos últimos três
anos. As produtoras conse-
guiram compensar a perda
investindo em outras áreas,
como gravações fonográ-

ficas, ringtones de
celulares, vinhetas
para rádio, espera
telefônica e rádios
internas. Mas só re-
cuperaram metade
do volume de ne-
gócios, arcando, no
fim das contas, com
uma diminuição no
faturamento anual
da ordem de 15%.

Para Leyla, os
anunciantes , a
partir deste segun-
do semestre, pas-
sada a fase em que
predominaram in-
vestimentos moti-
vados pela Copa
do Mundo, devem
recomeçar a dar
atenção à propa-
ganda de marca na
TV. Mas, ao mesmo
tempo, a presiden-
te da Apro admite
que a baixa quali-
dade dos filmes e
a forte presença
de comerciais de
ofertas provoca-
ram uma saturação

da audiência, de tal forma que
as mídias interativas devem
ganhar mais força, principal-
mente entre os consumidores
das classes A e B.

s

E o que espera também
Paulo Roberto Schmidt, só-
cio do Grupo Academia. Para
ele, a propaganda digital e o
conteúdo de entretenimento
tendem a ser mais explorados
como estratégia de relacio-
namento de marcas pelos
anunciantes, principalmente
depois da chegada da TV
digital, com seus recursos de
interatividade e a multiplici-
dade de canais. No início des-
te ano, os sócios da empresa
lançaram a Margarida Flores
e Filmes, nova produtora de-
dicada a filmes publicitários,
e deixaram a Academia de
Filmes livre para voltar-se ex-
clusivamente à produção de
conteúdo e entretenimento.
De acordo com Schmidt, as
novas mídias responderam
por 3% a 4% dos negócios do
grupo nesses primeiros sete
meses de reestruturação. Em
2007, essa participação deve
saltar para 10%.

OPINIÃO

O GRANDE MOMENTO

DA CRIAÇÃO AUDIOVISUAL

Vivemos uma época de sur-
gimento constante de diferentes
mídias, que permitirão ampliar a
exibição das obras audiovisuais
criadas originariamente para
os meios tradicionais. Tão ou
mais importante do que isso,
no entanto, é perceber que esta
também é a hora da criação e
definição de novos formatos dos
conteúdos audiovisuais. Essa
proliferação de mídias e forma-
tos terá impacto na publicidade,
na comunicação e no entreteni-
mento. O mundo do audiovisual
vai passar a incluir o branded en-
tertainment, os podcasts, o mo-
bile content, os mobisodes, etc.
Trata-se, portanto, de um mo-
mento fascinante para autores,
criativos, diretores, roteiristas,
publicitários e anunciantes.

Uma das particularidades
da indústria audiovisual é que,
ao longo de sua história, as
mídias criadas por ela não subs-
tituíram ou tornaram obsoletas
as anteriores. Nem sempre a
indústria percebeu imediata-
mente o potencial comercial — e
artístico, autoral — dos novos
meios. Basta recordar o medo
inicial que Hollywood teve da
televisão. Desta vez parece ser

diferente, e tanto os agentes
econômicos quanto os criadores
e os consumidores se mostram
fascinados com as possibilidades
que surgem.

PROPAGANDA
Em meio a esse contexto,

que novos autores vão aparecer
com essas mídias e formatos?
Os novos produtos audiovisuais
(provavelmente mais curtos
em duração), as inovações nos
serviços de comunicação e de
informação seguramente reve-
larão novos Mozarts: aqueles
criadores que serão geniais
nesses novos meios e formatos.
E de que maneira a publicidade
vai se inserir nesses conteúdos
e meios? Tudo indica que cami-
nhamos para o uso intensivo da
interatividade e para o branded
content (incluindo-se aí o pro-
duct placement). Isso significa
então que o comercial de 30
segundos, o modelo dominante
da publicidade mundial por
décadas, vai desaparecer? Não
sei. Alguém sabe? Muito mais
importante é saber com que ve-
locidade os consumidores abra-
çarão os novos meios e formatos
em escala suficiente para que

modelos rentáveis de negócios
se estabeleçam entre os agentes
econômicos. Mas o fundamental
é que toda essa proliferação de
inovações vai demandar, cada
vez mais, talentos criativos. As-
sim, devemos considerar alguns
pontos:

1. Já surgiram outras mídias
antes. Algumas permaneceram,
outras passaram, mas talvez em
nenhuma outra era tantas pla-
taformas de conteúdo tenham
aparecido ao mesmo tempo.

2. Não se pode predizer a
velocidade com que as recentes
modalidades de comunicação
se tornarão rentáveis. O certo,
porém, é que as mídias atuais
não vão desaparecer tão rapida-
mente. Só como lembrança, com
tudo o que vemos e lemos sobre
o consumo digital de música, em
2006 o CD físico ainda é respon-
sável por mais de 90% dos US$
33 bilhões em vendas mundiais
da indústria fonográfica.

3- Nem sempre os primeiros
permanecerão na frente. Fazer
antes não é o mesmo que fazer
a coisa certa ou fazer melhor.
O que realmente conta é a van-
tagem competitiva sustentada,
que inclui uma série de ações

coordenadas e complementares,
e não apenas o pioneirismo.

4- Como os reguladores e
os legisladores vão intervir no
processo9 Haverá limites legais
e/ou regulamentares à liberdade
de veicular mensagens publici-
tárias inseridas em conteúdos

s

audiovisuais. E ingênuo supor
que legisladores e reguladores
adotarão uma atitude de lais-
sez-faire em relação às práticas
comerciais envolvendo conteú-
dos, sobretudo naquilo em que
houver mescla de publicidade
com conteúdo artístico e os
meios de comunicação, de massa
ou não.

5- Como na frase do filme,
"com grandes poderes vêm gran-
des responsabilidades". Por isso
serão fundamentais, para o bom
funcionamento desses novos
mercados de produção e consu-
mo audiovisual, uma forte pre-
ocupação ética e a permanente
busca de melhores práticas por
parte dos agentes, incluindo os
anunciantes.

6. Pode ser o fim da "Era
Wanamaker" ("metade dos
meus gastos com publicidade
é um desperdício, o problema
é que não sei qual metade"): os

mecanismos de remuneração
e "precificação" da veiculação
de publicidade vão evoluir de
um custo de exposição a uma
determinada audiência para
um custo por consumidor efe-
tivamente ativado. Em outros
termos, cada vez mais a re-
muneração será determinada
por performance. Isso quer
dizer que os criadores serão
cada vez mais desafiados a
gerar publicidade e conteúdos
verdadeiramente originais e
estimuladores.

TALENTO
Nossas empresas têm a

oportunidade de estar na linha
de frente desse novo mundo
da comunicação, da mídia e
do entretenimento. Temos a
chance de criar os conteúdos
do mundo digital, interativo e
móvel e participar da molda-
gem dos modelos de negócios
desse ambiente. A corrida do
ouro não é pelas mídias nem
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pelos formatos. E por talentos
autorais para essas modalida-
des. Não me recordo de outro
momento com tantas oportuni-
dades reais para os talentos de
criação audiovisual.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem especial, ano 28, n. especial, p. 4-6, 21 ago. 2006.




