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Nunca os recursos de produ-
ção e finalização de som e ima-
gem estiveram tão à mão e por
um preço tão em conta quanto
agora. Por cerca de R$ 10 mil,
qualquer pessoa pode montar
um pequeno estúdio de finaliza-
ção de imagens, competindo por
trabalhos que, até alguns anos
atrás, só poderiam ser feitos em
instalações de pelo menos R$
200 mil. A facilidade de acesso à
tecnologia não apenas provocou
o surgimento de várias pequenas
empresas no mercado como
também permitiu às produtoras
criar suas próprias finalizadoras.
Bom para uns, que vêem na
facilidade de acesso aos equipa-
mentos e programas uma forma
de democratizar e incentivar a
concorrência no mercado. Ruim
para outros, que interpretam a
corrida a soluções mais baratas
como a causa de aviltamento de
preços e prejuízo ao resultado
final dos comerciais.

A diretora comercial da Casa-
blanca, Solange Cruz, é enfática
em declarar que a banalização
da tecnologia de finalização,
inclusive com programas de
computador piratas, é uma das
principais causas da queda ge-
neralizada de qualidade na pro-
dução publicitária. "São soluções
caseiras como estas que fazem o
País passar vergonha no Festival
de Cannes", diz. Solange afirma
que as produtoras, ao passarem
a fazer elas próprias a finalização
de seus comerciais, andam na
contramão de outros mercados,
como Europa e Estados Unidos,
onde cada empresa se dedica ex-
clusivamente ao que sabe fazer
melhor, ao seu core business.

A concorrência de pequenas
finalizadoras, ligadas ou não a
produtoras, provocou queda nos
negócios da Casablanca, a líder
nacional no segmento. Segundo
sua diretora comercial, a empresa
faturou, em reais, 30% menos
com o mesmo número de clientes
de publicidade nos últimos cinco

Porto: finalizadoras de médio
porte são as mais afetadas

Solange: banalização de tecnologia causa
queda na qualidade da produção publicitária

anos. A saída foi compensar a que-
da intensificando o atendimento a
outros segmentos, como cinema.
TV e mercado de DVDs.

Marcelo Porto, diretor da
Softfluid Solutions, empresa
especializada em soluções e
manutenção de equipamentos
de vídeo, explica que. de fato.
o barateamento de programas
e equipamentos causou uma
grande perda de mercado, es-
pecialmente para as finalizado-
ras de médio porte. Por isso, o
executivo não vê, nos próximos
anos. espaço para a sobrevivên-
cia dessas empresas. Para ele,
as edições mais simples deverão
continuar a ser feitas pelas pró-
prias produtoras, que utilizarão
as soluções já disseminadas
atualmente, como os programas
Avid Express e Final Cut.

A terceirização da pós-pro-
dução, contudo, não morrerá,
de acordo com ele, já que só as
grandes finalizadoras poderão
continuar a oferecer serviços
mais sofisticados, como efeitos
digitais complexos e urgência na
realização dos trabalhos. A tele-

cinagem, uma facilidade acessí-
vel a poucos, também garantirá a
sobrevivência dessas empresas,
pois, segundo Porto, apesar dos
avanços na definição do vídeo,
a captação em 35 milímetros
continuará forte no mercado
publicitário e
no cinema.

Outro trun-
fo para as fina-
lizadoras será
ainda o espera-
do advento da
televisão de alta
definição, cujos
equipamentos,
em um primei-
ro momento,
serão caros
demais para
as produtoras.
"Boa parte do
maquinário de
finalização para
alta definição já
está nas gran-
des empresas
de pós-produ-
ção. Para as
p rodu to ra s ,

não vai valer a pena fazer uma
atualização tecnológica, pelo me-
nos nos próximos anos", comenta.
De fato, a Casablanca demonstra
grande confiança no mercado de
alta definição, planejando para
breve abertura de uma sala de

Agnelli: depois de começar em casa, faturamento de RS 10 milhões

exibição exclusiva para o novo
padrão em suas instalações.

CONCORRÊNCIA DESLEAL
OU INCUBADORAS?

Os donos de produtoras en-
caram a instalação de finali-
zadoras em casa como algo
irreversível. "Mal comparando,
é como o acesso à eletricidade
na Inglaterra, no passado, que
logo virou uma commodity. Na
substituição do vapor, quem não
se adaptou saiu do mercado",
destaca Pedro Guimarães, sócio
da Conspiração, uma das primei-
ras produtoras a investir em pós-
produção própria. Segundo ele,
com o fácil acesso à tecnologia, a
grande diferença, agora, fica por
conta do ser humano — ou seja.
da capacidade do profissional
que opera as instalações.

Sobre a nova concorrência,
representada muitas vezes por
"um garoto e um computador".
Leyla Fernandes, diretora da
Produtora Associados e presi-
dente da Associação Brasileira
da Produção de Obras Audiovi-
suais (Apro), faz a ressalva de
que, essa alternativa, por vezes,
pode ser arriscada. Isso porque
existem regras básicas a serem
seguidas por todas as empre-
sas, nas áreas fiscal e jurídica,
independentemente do porte.
O uso indevido de imagem ou
obra autoral, por exemplo, pode
redundar em problemas para o
anunciante, assegura.

Apesar de reconhecer o au-
mento da concorrência com as
pequenas produtoras, Raul Dória.
da Cine, ehxerga também uma
oportunidade entre esse novo
grupo como incubadoras de no-
vos talentos—tanto que diz estar
estimulado, em sua empresa, à
realização de concursos para en-
contrar esses profissionais.

No mercado publicitário o
exemplo mais marcante de uma
empresa que nasceu a partir de
um simples computador em casa
é a AD Studio, de Jarbas Agnelli.
ex-diretor de arte da W/Brasil. Há
cinco anos no mercado, a produ-
tora conta com 35 funcionários,
vários grandes anunciantes em
carteira, estúdio de filmagens,
faturamento de R$ 10 milhões em
2005 e expectativa de atingir RS 13
milhões neste ano. O grande dife-
rencial da AD Studio é a realização
completa de todos os trabalhos,
das filmagens até a trilha sonora.
Segundo Agnelli, a empresa tam-
bém procura destacar-se ofere-
cendo filmes com forte ênfase na
direção de arte, tanto na produção
quanto na pós-produção.
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