
Produção publicitária

Corrida para 
chegar ao futuro
Produtoras se adaptam para acompanhar o mundo movido pelos novos formatos decor-
rentes da revolução digital, embora a TV ainda privilegie a publicidade tradicional. Empre-
sas do setor passaram a criar divisões especiais com foco em conteúdos diferenciados
Luiz Chagas

Ao premiar o fi lme Evolution, criado 
pela agência Ogilvy canadense para a 
Unilever, o júri do Festival de Cannes de 
cinema publicitário deste ano decretou o 
futuro. Pela primeira vez, o Grand Prix 
de Film contemplou uma peça dirigida 
exclusivamente à internet, trabalho 
que aliás também ganhou GP em Cyber 
Lions, na categoria Viral, demonstrando 
a dúvida dos próprios concorrentes. Para 
alguns, a premiação do viral é a prova 
defi nitiva do fi m do fi lme tradicional de 30 
segundos, tal como o conhecemos. 

Paulo Schmidt, sócio e produtor exe-
cutivo do Grupo Academia e membro do 
conselho diretor da Associação Brasileira 
das Produtoras de Audiovisual (Apro), 
está entre aqueles que acreditam que 
tal guinada ainda levará muito tempo, 
“décadas” segundo sua avaliação, e es-
pecialmente no Brasil, onde os grandes 
produtores de conteúdo ainda são as 
próprias televisões, cujo sistema de re-
des e grades impede a adoção de outros 
formatos. O volume de verba publicitária 
destinado à internet ainda é pequeno 
(2,1%, ou R$ 361 milhões em 2006, de 
acordo com o Projeto Inter-Meios), 
mas, proporcionalmente, trata-se do 

veículo que mais cresce 
ano a ano. No ano 

passado, ainda 
segundo o In-

ter-Meios,
o cresci-
mento foi 
de 36%, 
s e n d o 
que já ha-
via cresci-
do outros 
3 5 %  e m 

2005. Ou seja: muito mais que muitas 
outras mídias convencionais.

Leyla Fernandes, sócia-diretora da 
Produtores Associados e atual presidente 
da Apro, explica a situação. Segundo ela, 
o mercado está antenado para os novos 
formatos — que, no entanto, já são uma 
realidade, ainda que o comercial conven-
cional continue forte. “O que está mudan-
do um pouco, e todo o pessoal de criação 
já tem alertado sobre isso”, afi rma Leyla, 
“é a narrativa e a classe que está atingindo. 
Hoje o foco mudou na televisão porque se 
fala para uma classe B, C, D que está com 
um poder aquisitivo maior, está na mídia.” 
Segundo a presidente da Apro, o mercado 
voltou-se mais para o varejo, para fi lmes 
descartáveis. Ela alerta que o anunciante 
não pode perder de vista o trabalho ins-
titucional, “porque de outro modo derru-
baria sua marca”. Segundo Leyla, a fase 
é de transição em termos de TV aberta, 
o que não signifi ca necessariamente que 
isto seja o fi m dos 30 segundos. 

Assistimos no momento a um verda-
deiro tornado midiático. As forças em 
questão são irresistíveis. De um lado, é 
a tendência da própria publicidade em 
agregar conteúdo e entretenimento, onde 
antes havia apenas “vender o peixe”. De 
outro, são os avanços tecnológicos que 
levam o público da TV ao computador, ao 
celular, ao cinema, ao viral, Second Life, 
buzz, YouTube, MySpace... tendo como 
palavra de ordem interação, cross media. 
Para azeitar a mistura, é bom lembrar que 
“conteúdo” é subsidiado, publicidade não. 
E não se pode esquecer que vem aí a TV 
digital, com todas as promessas de intera-
tividade que a tecnologia proporciona.

Denise Gomes, sócia e produtora exe-
cutiva do núcleo de entretenimento da 

Bossa Nova Films, que acompanhou 
de perto o Festival de Cannes 
deste ano, sentiu que a aten-
ção maior está na categoria 
Titanium, que premia brand 
entertainment e mídias 
integradas. Produções 
muito bem feitas, caras, 
com muita energia e 
talento, longe do estilo 
trash que consagrou 
o viral. Para ela brand 
entertainment não é 
publicidade disfarçada, 
ou ainda um fi lme de 30 
segundos mais longo, 
mas sim o resultado da 
(saudável) parceria entre 
agências e produtoras, 
que acabam por integrar as 
ações, campanha publicitária 
e brand entertainment. Criada 
em maio deste ano, a B+E Bossa 
Nova, que tem como sócios Denise e 
Eduardo Tibiriçá, em São Paulo, e Irma 
“Jimmy” Palma, no escritório da Cidade 
do México, foi estruturada para integrar o 
expertise em produção de entretenimen-
to com publicidade. Nesse pouco tempo 
de existência, a B+E negocia três proje-
tos no Brasil e tem dois cases no ar no 
México, incluindo um da Nike para a MTV 
local. Para tanto, possui uma equipe que 
entende de estratégia de marca, tanto na 
parte de criação quanto de atendimento 
e negócios, todos vindos de agências, 
já que “produto de entretenimento tem 
de ser antecedido por uma estratégia”, 
afi rma Denise, para quem a tecnologia 
veio agregar valor. 

Na mesma linha, o recém-criado 
departamento de conteúdo da Prodigo 

Filmes, dirigido por Giuliano Cetroni, 
ex-Trip, roteirista do Motoboys, nas pa-
lavras de Francesco Civita, sócio-diretor, 
“se pauta por uma coordenação editorial 
entre os diretores e a publicidade, com 
atendimento não só à casa, mas também 
a terceiros”. Segundo ele, as agências 
já começaram a perceber que as mídias 
tradicionais não atingem mais o público 
jovem. Em sua percepção, a internet 
era quase sempre vista como receptora 
do que não vai na televisão, do que foge 
ao padrão tradicional, tais como sobras, 
cacoetes, fi lmes adicionais, making of. 
Mas Civita acha que isso está mudando, 
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sentindo que há de fato o crescimento de 
oportunidades de se produzir conteúdo 
no Brasil — documentários, programas 
de televisão, longas-metragens, séries, 
reality shows — paralelo ao crescimento 
de mídias virais, alternativas. Para Fran-
cesco Civita, o valor percebido é maior 
quando está ligado a entretenimento 
e não à publicidade pura e cita como 
exemplo um trabalho de brand awareness 
(ou reconhecimento de marca), que é 
mais etiquetado, digamos assim, que o 
brand entertainment. Criado para uma 
empresa de aromas inglesa, Quest, que 
trabalha para a Calvin Klein e Lacoste, um 
documentário sobre o Pantanal mereceu 
vários cortes, desde um formato de 20 mi-
nutos para a televisão, como segmentos 
picados, de 30 segundos, 1 minuto, a se-
rem usados como endomarketing. Atento 
aos novos formatos, Civita desenvolveu 
em 2000 uma série infantil, Bebê Mais, 
que  hoje, além de ter gerado nove títulos 
em DVD (alguns deles comercializados 
no exterior), acaba de sofrer um corte de 
5 minutos para ser exibido pela TV Rá-
Tim-Bum, já se pensando em outro, de 2 
minutos, para a telinha do celular. 

Combustão espontânea 
Fora daqui, agências do porte de uma 

Crispin Porter + Bogusky nem falam em 
criar divisões de novas mídias, uma vez 
que o foco principal de todas as suas cam-
panhas já é voltado para as mesmas. Como 
prova disso, na promoção de sua primeira 
campanha para a Volkswagen, já começa-
ram abolindo o tagline — o slogan. Quem 
cita isso é Rodrigo Meirelles, produtor 
executivo e diretor da O2 Digital. Criado há 
dois anos, o braço inovador da produtora do 
cineasta Fernando Meirelles — seu primo 
— é responsável, entre outros trabalhos, 
por um filme interativo de internet para o 
Fiat Idea Adventure, que, ao ser exibido 
nos cinemas, teve seu final eleito por uma 
escolha feita através de celulares.

Com esse mesmo intuito de inovar no 
mercado, surgiu no final do ano passado 
a E Tal, braço da Sentimental Filmes, es-
pecializada em campanhas diferenciadas. 
Tanto que Marcos Araújo, sócio diretor da 
Sentimental Filmes, chamou Amílcar Oli-

veira, que havia passado do trabalho em 
televisão para as primeiras experiências 
em vídeo para internet promovidas pela 
AOL. Segundo Oliveira, com a retomada 
do cinema (renascido da era Collor por 
meio de filmes como Carlota Joaquina e 
Cidade de Deus, da O2) e com a entrada 
das emissoras de TV a cabo, as produ-
toras de publicidade começaram a ver 
ali uma outra forma de ganhar dinheiro, 
passaram a ter braços culturais e a se 
beneficiar de incentivos fiscais. 

O avanço é vertiginoso, obrigando as 
produtoras a investirem na adaptação 
de profissionais que já estão em ativi-
dade e, principalmente, na formação 
de novos elementos, novos quadros. A 
Dínamo Digital, braço da Dínamo Fil-
mes, por exemplo, tem um programa 
de formação de novos profissionais, que 
aprendem a criar e a se desenvolver nas 
áreas de computação gráfica, animação e 
finalização. Segundo Ricardo Carelli, seu 
sócio-diretor, que no momento tem como 
estagiários dois garotos vindos do Institu-
to Criar, de Luciano Huck, “não basta uma 
produtora ter equipamentos de excelente 
nível técnico, é preciso investir”. Seguin-
do essa linha, a Maria Bonita Coisas, 
recém-emersa da Maria Bonita Filmes, 
teve sua atenção atraída por um grupo 
de alunos da USP que havia recebido 
150 mil acessos no YouTube com a pos-
tagem de uma refilmagem tosca de uma 
cena do filme Matrix, realizada no teto 
da ECA. Hoje, trabalham com eles sete 
meninos de menos de 20 anos, organiza-
dos em um coletivo cujos componentes 
não são identificados, o Cromossomos, 
onde um faz som, outro 3D, composição 
gráfica, direção — um grupo criativo. 
“Um conjunto que realmente faz coisas 
bacanas, com uma linguagem genuína, 
de moleque, diferente do profissional de 
produtora, inserido no mercado”, diz Lô 
Polite, sócia-diretora. 

Os braços multiplicam-se como os da 
deusa Shiva, tanto que o Grupo Acade-
mia, de Schmidt (composto pela Acade-
mia de Filmes, voltada para conteúdo 
e entretenimento, Margarida Flores e 
Filmes, focada em filmes publicitários, e 
Base7, especializada em projetos na área 

das Artes Visuais e publicações), está lan-
çando a Colméia, que, segundo Eduardo 
Camargo, seu diretor executivo, surgiu 
em função mesmo da demanda, com o 
aumento de penetração da banda larga. 

A Mixer já havia feito o mesmo, de 
forma pioneira, há cinco anos, reunindo 
empresas como Jodaf (publicidade),  
Radar (conteúdo), Grifa (documentá-
rios), Pizza (varejo), RDigital (conteúdo 
digital) e Mobile (mobile marketing) sob 
uma mesma estrutura. Hoje, todas essas 
bandeiras atuam sob o guarda-chuva Mi-
xer. Segundo seu presidente, João Daniel 
Tikhomiroff,  isso foi fruto de uma visão 
clara das várias disciplinas e diferenciada 
quanto à questão dos tais 30 segundos. 
Para Tikhomiroff, a ação hoje em dia tem 
de ser pensada para as mais variadas telas: 
celular, TV, ponto eletrônico de vendas e 
até TV no ônibus, muito popular na China, 
por exemplo. Em sua avaliação, “estamos 
todos viciados no break; não existe no 
mundo uma televisão tão poderosa quanto 
a nossa”. Para ele, é inegável a vantagem 
de se poder comunicar para 180 milhões 
de pessoas ao mesmo tempo; mas, por 
outro lado, isso dificulta absolutamente a 
comunicação em si. “É como atirar com 
cartucho de chumbo esperando que uma 
das bolinhas atinja determinado alvo. O 
jovem americano da geração atual, por 
exemplo, não vê televisão. Assim, o resul-
tado de Cannes desse ano funcionou como 
uma chacoalhada para nós”. Na visão do 
renomado diretor, isso não se refere a um 
viral conquistando um Grand Prix, mas à 
própria queda no número de premiações 
para o Brasil: “Foi reflexo da queda de 
qualidade do que apresentamos”, diz.

Novos mercados
Fora do eixo Rio–São Paulo, a gaúcha 

Zeppelin se viabiliza única e exclusivamen-
te em razão da tecnologia. Por não estar 
fisicamente em São Paulo, a produtora tem 
um sinal de satélite que a conecta em co-
municação, dados e imagem full time, com 
qualidade de resolução permitindo o envio 
de material finalizado. Seguindo a tendên-
cia atual, possui um núcleo de produção 
de conteúdo e novas mídias, sob a direção 

de Laura Amaral, que criou, por exemplo, 
um “viral” inspirado no tempestuoso vídeo 
feito por um papparazzo espanhol com 
Daniela Cicarelli e o namorado. Na versão 
do “flagra” feito pela Zepellin, um casal de 
atores fantasiados de mosquitos “namora” 
dentro da água, numa campanha de alerta 
sobre os riscos da dengue criada pela 
agência Scala, de Porto Alegre. O vídeo 
foi um sucesso na internet e no YouTube 
e ganhou o Grand Prix no Fiap.

A produtora também já tem pronto 
um especial para a RBS, sobre a vida do 
escritor gaúcho Cyro Martins.

A Zeppelin Novas Mídias, ou iZeppe-
lin, é considerada um experimento, já 
que a produtora-mãe vive basicamente da 
produção de comerciais. Mas, segundo o 
diretor geral da produtora, Breno Castro, 
percebe-se que a nova geração hoje tem 
um iPod no ouvido, um laptop debaixo 
do braço, um mouse na mão e não se liga 
em TV aberta, exceto para assistir a um 
canal de esporte radical, se tanto. “Há um 
movimento de diminuição de importância 
da TV fechada e conseqüentemente do 
comercial com limitação de tempo, diante 
da produção de conteúdo para celular, 
minimídias, internet, e outras novidades”, 
diz. Para Castro, a iZeppelin antecipa o 
conhecimento de novos mercados e novas 
mídias em um cenário revolucionário que 
assusta por sua rapidez. No entanto, mos-
tra-se tranqüilo. Para ele, este fantasma 
vai assombrar primeiro os veículos, já que 
o papel das produtoras, que é abastecer 
de conteúdo, vai se multiplicar diante do 
surgimento de mais e mais janelas. 

Para resumir, “o que vale é correr 
atrás não do prejuízo, mas do futuro”, 
para utilizar as palavras de Rodolfo Pa-
trocínio, sócio-diretor da Digital 21, fina-
lizadora da Cine, que se tornou indepen-
dente como produtora. Para descrever o 
momento que atravessamos, Patrocínio 
discorre cinematograficamente, ao dizer 
que, em termos do que vem por aí, “a 
gente ainda está pegando o ticket, não 
chegamos nem perto da estação para 
embarcar nesse trem que vai partir, 
acelerar, sumir e crescer muito, muito, 
muito mesmo”.Breno Castro: papel das produtoras vai se multiplicar com o surgimento de novas telas de exibição de conteúdo

Denise: clientes privilegiam o brand entertainment Tikhomiroff: todos viciados no break comercial
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, 20 ago 2007. Reportagem Especial, ano 29, n. 1272, p. 31-32.


