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Na era da
cross media
O presidente da Teleimage, Patrick Siaretta, herdou dos pais a tradição de excelência da Diana Filmes, que 

durante três décadas, a partir dos anos 60, reinou como a maior produtora do Brasil, chegando à incrível marca 

de 800 comerciais por ano. O atual momento de mudanças rápidas não é o primeiro que a empresa atravessa. 

Em meados dos anos 80, com o advento da nova tecnologia que era o vídeo, seus proprietários migraram para 

a área de pós-produção, logo percebendo que deviam deixar a produção de lado para não competir com os 

próprios clientes — afinal, qual produtora iria querer finalizar com a concorrente? Assim, em 1993 nasceu a 

Casablanca, que não produz, mas é a principal finalizadora de filmes, sendo responsável por feitos como des-

de 2002 transmitir em HD para cinemas em nosso país as finais da Copa do Mundo. Nesta entrevista, Siaretta 

fala sobre o momento atual, os desafios da televisão e as atividades e conquistas de sua empresa.
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Meio & Mensagem — Qual é a trajetória da Teleimage?

Patrick Siaretta — A Teleimage nasceu em 1999. 
Eu havia voltado dos Estados Unidos e resolvi 
trabalhar na área de entretenimento. Montei a 
empresa para atender o mercado de cinema, a 
nascente produção independente. Casablanca e 
Teleimage co-existem. Uma faz pós-produção de 
publicidade e outra, de cinema e entretenimento. 
Naquela época, o digital já havia se tornado co-
mum, embora em cinema ainda fizéssemos muita 
coisa em óptico. De qualquer forma, introduzimos 
os efeitos especiais digitais. Hoje isso acontece 
com o filme inteiro, que é escaneado do 35mm ou 
16mm e passado para alta definição (HD) ou 2K, 
com muito mais resolução, caso do seriado Cidade 
dos Homens, da O2, e dos filmes O Ano em que 
Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger, 
e Saneamento Básico, de Jorge Furtado.

M&M — Como você vê a situação atual, em que muitas 

empresas criam braços voltados às novas mídias? 

Siaretta — Não é o nosso caso porque somos uma 
empresa completa. Trabalhamos com cinema, 
produção própria de televisão, DVDs, como o de 
Daniela Mercury, produzimos e co-produzimos 
muita coisa em cinema, em eventos, que é uma 
área que cresceu, tem a ver com publicidade, 

mas não é um comercial. O que aconteceu com 
a publicidade em muitos casos? Os clientes pas-
saram a investir menos em TV, seja pelo preço 
do horário, pelo efeito controle remoto ou porque 
tem de gastar muito mais para chegar ao mesmo 
resultado de antigamente. Assim, a bolada que ia 
para a televisão foi transferida para eventos, pon-
tos-de-venda, internet e outras mídias, que dão 
muita visibilidade e acabam custando a mesma 
coisa. Houve uma troca. 

M&M — Como a empresa foi afetada pelo surgimento 

dessas novas mídias? 

Siaretta — Um dos principais efeitos é o impacto 
que elas causam na divulgação de um filme. Fi-
zemos curtas com o diretor Esmir Filho, da Ioiô 
Filmes. É dele o Tapa na Pantera, que alguém 
colocou no YouTube, à revelia dele, e virou o que 
virou. O conceito desse viral acabou sendo utiliza-
do na promoção do filme Muito Gelo e Dois Dedos 
D’água, do Daniel Filho, que nem era da Ioiô. Nes-
sa linha, preparamos programetes para cinema, 
DVD, teasers e trailers. Já fizemos para celular, 
uma tentativa que está sendo desenvolvida, pois 
ainda não é um grande mercado. O momento é de 
cruzamento de tecnologias. Uma caindo, a mídia 
tradicional; e outra subindo, as tais novas mídias, 

por enquanto chamadas alternativas. O próprio 
cinema, que está passando do 35 mm, projeção, 
para um cinema digital com outra qualidade, 
projetor, tem seu conteúdo trabalhado de outra 
forma. O surgimento do 2K, que logo será suce-
dido pelo 4K (os números se referem ao número 
de linhas de resolução, digital 525, HD 1920, 2K 
2.100, 4k, 4 mil, e estamos falando em base vezes 
altura, ou seja, um crescimento exponencial), 
permitiu efeitos mais elaborados.  Hoje, o bom 
efeito especial é aquele que você não percebe. 
Por exemplo, em Deus É Brasileiro, de Cacá 
Diegues, em uma cena em um cânion, com a água 
toda suja e as folhas meio amareladas, limpamos 
a água e tornamos as folhas verdes digitalmente. 
Em Sexo, Amor e Traição, de Jorge Fernando, a 
ação foi ainda mais detalhada. Após uma troca 
de patrocínio, modificamos digitalmente todos os 
rótulos das garrafas e das latinhas que apareciam 
no filme, o que em outros tempos significaria 
uma refilmagem, com tempo e material perdidos 
irremediavelmente. Hoje, tudo é possível.

M&M — E essa coqueluche dos tais virais?

Siaretta — Nunca nos foi pedido nada nessa linha 
nem entramos nessa onda. É uma coisa pirata, 
de certa forma, e a gente toma muito cuidado 



com pirataria porque é um problema. Temos 
uma divisão na casa, a Casablanca TV, que é 
um canal de televisão por internet, com pro-
grametes, muitos deles dirigidos pessoalmente 
pelo meu pai, responsável por essa área, que 
já conta com mais de 10 mil acessos diários. É 
claro que isso envolve outro conceito, para a 
internet, que tem de ser codificado para rodar 
rápido, com programas curtos, pois a atenção 
para essa janela é de menor duração, o que 
implica outro tipo de roteiro, outro timing. É 
complicado equacionar custos, ganhar dinheiro, 
a internet ainda é uma mídia muito “pobre” de 
dinheiro. É muito barato produzir. Nos EUA, tudo 
corre mais fácil.

M&M — O que vem pela frente?

Siaretta — O futuro? Isso ninguém sabe ainda. 
Certamente disporemos de cada vez mais re-
solução em termos de imagem. Há também os 
avanços da chamada mídia alternativa, como 
o celular. É claro que isso só se concretizará 
quando as pessoas dispuserem de um aparelho 
com uma tela na qual possam realmente assistir 
a um programa que queiram comprar e pagar 
por ele. Ou seja, só a partir do momento em que 
tiverem todo esse conteúdo disponível em um 
computador de mão ou em um celular — e que é, 
ou será, outro tipo de entretenimento, natural-
mente mais curto e efetivo. Estamos entrando 
em um período em que as pessoas baixam seus 
programas favoritos diretamente do site da 
produtora ou da rede para o computador. Veja 
Lost, por exemplo. E ele vem sem comerciais, 
ou seja, os clientes e as agências são obrigados 
a pensar em outra forma de introduzir os seus 
produtos dentro dos programas, ou nenhum 
deles vai ganhar com isso. 

M&M — Como isso está sendo resolvido?

Siaretta — O que aconteceu é que os grandes 
anunciantes realmente sumiram da TV no Brasil, 
o que pode ser tomado como um problema das 
agências, que não estão conseguindo convencer 
seus clientes a investir nessa mídia. Isso é atí-
pico já que, no resto do mundo, a publicidade 
televisiva está aumentando. Isso ocorre porque 
encontraram meios de fugir do formato 30 
segundos, criando peças que funcionam, seja 
fazendo comerciais até de cinco segundos, bem 
no começo ou no final do programa, o que não dá 
tempo para a pessoa mudar de canal, ou grandes 
comerciais-eventos.

M&M — Isso justificaria nosso fraco desempenho em 

Cannes?

Siaretta — O que aconteceu com a publicidade é 
que não existe mais o comercial grande. A agência 
espreme, espreme, e o comercial acaba ficando 
uma coisa pobre. Temos ido mal em Cannes e 
estamos cada vez pior porque não existe nenhum 
filme bom no ar. É só oferta, oferta, varejo. Não 
dá para mandar para festival. 

M&M — Voltando aos outros países...

Siaretta — A publicidade nos Estados Unidos, 
onde 90% das pessoas têm TV a cabo, está au-
mentando na TV aberta, que é igualzinha à TV 
a cabo e atrai as pessoas principalmente com 
grandes séries. São grandes idéias. O que é a 
cabo aqui passa na TV aberta lá e em horário 
nobre — e não dublado quase de madrugada. 
Aqui se passou até a dublar as séries do cabo, 
em uma tentativa de atrair a classe C e recupe-
rar a audiência. Eu estou sentindo que já tem 
agência querendo vender publicidade de novo 
na TV. Perceberam que o negócio está indo para 
o buraco.

M&M — Mas existem outras saídas em ter-

mos de programação?

Siaretta — Temos os chamados for-
matos, reality show por exemplo. 
Compramos vários. Nos Estados Uni-
dos isso é uma loucura. Todo mundo 
achava que ia passar essa onda. Não 
passou, continua em todos os canais, 
e estão inventando de tudo. Veja o 
Simple Life, que é um reality show 
— nos Estados Unidos, com Paris 
Hilton e Nicole Richie; no Brasil, pro-
duzido pela Teleimage, com Karina 
Bacchi e Ticiane Pinheiro. Exibido 
pela Record, chegou a bater a Globo 
por 45 minutos. Fizemos também O 
Aprendiz 2 e 3, com Donald Trump 
lá e Roberto Justus aqui, e estamos 
produzindo para a Sony a versão bra-
sileira do American’s Next Top Mo-
del, originalmente apresentada com 
a ex-Victoria’s Secrets Tyra Banks. 
A Fox comprou um projeto nosso, 
Sinal Vermelho. Vamos fazer quatro 
episódios para testar o mercado. Con-
tratamos roteiristas para desenvolver 
esse projeto, especificamente. É um 
policial nos moldes CSI, mas sem toda 
aquela tecnologia, é um teste. Se der 
certo, desenvolveremos 26 capítulos, 
que é o tradicional. E é sempre bom 
lembrar que a gente fez a primeira 
novela gravada e finalizada em HD, 
Metamorphosis, exibida pela Record. 
132 capítulos em 2004. Também so-
mos parceiros da Academia de Filmes 

na minissérie A Pedra do Reino, a primeira mi-
nissérie independente exibida pela Globo. Essa 
é a saída. A televisão no mundo inteiro é assim. 
E é oneroso, é caríssimo, é um mastodonte. 
Mas eles têm isso há muito tempo e 50% de 
audiência. Conseguem manter isso. Mas agora 
você tem a Record subindo, captando dinhei-
ro. Uma hora a Globo vai ter de cortar alguma 
coisa. Aí vão ter de focar no negócio deles, 
que é vender anúncio, e não produzir. E aí vai 
ser bom para toda a produção independente, 
porque vai criar uma indústria.

“Estamos entrando em 
um período em que as 
pessoas baixam seus 
programas favoritos 
diretamente do site da 
produtora ou da rede 
para o computador”

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, 20 ago 2007. Reportagem Especial, ano 29, n. 1272, p. 38-39.
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