
O fim da especialização
As produtoras tiveram um ano de 2006 irregular, e esperam um 2007 de mais tranqüilidade e
faturamento maior. Mas uma coisa é certa: o mercado publicitário não é mais suficiente para
atender às expectativas de crescimento. A ordem agora é diversificar.

A
no de Copa do Mundo e
eleições, 2006 foi afetado,
na área de produção de
comerciais,justamente por
esses dois eventos. No

primeiro semestre, as metas foram
atingidas e os resultados foram
bastante interessantes, dando um
respiro depois de um 2005 de aperto
geral. Mas com a saída do Brasil da
Copa do Mundo, os investimentos
publicitários esfriaram e o ano fechou
com crescimento, mas em níveis
módicos.

As produtoras que antes viviam só
da publicidade, porém, estão partindo
cada vez mais para a diversificação.
E quem conseguiu ampliar seu foco e
oferecer ao mercado novos conteúdos
- para outras mídias, como televisão,
celular etc. - ampliou suas margens
nessas áreas. De uma forma geral, o
mercado se adequa aos novos formatos
digitais e aposta muitas fichas no
entretenimento.

Foi o que aconteceu, por exemplo,
com a Academia de Filmes, de São
Paulo, que se transformou em holding
em maio de 2006, agregando a
produtora de eventos e exposições
Base 7 e criando a
Margarida Filmes, que
assumiu toda a área de
publicidade para que a
Academia se dedicasse
a programas de
televisão e longas-
metragens, entre
outros projetos.
"Crescemos onde
agregamos, não na
área de propaganda
em si. Quer dizer,
crescemos porque

"Crescemos onde
agregamos,
não na área

de propagranda
em si."

Paulo Schmidt, do
Grupo Academia.

trouxemos novos sócios e
novos diretores, então
proporcionalmente houve
crescimento, mas não de
volume. Se tivéssemos
mantido nosso formato inicial, teríamos
empatado. Com as novas áreas, nosso
crescimento em 2006 foi de 12,29%. Nossa
estimativa para 2007 é de 20%, incluindo
todos os novos segmentos"afirma o
produtor Paulo Schmidt, sócio do grupo.

A Zeppelin Filmes, de Porto Alegre, teve
um crescimento expressivo, na casa dos 20%,
e também atribui isso, entre outros fatores, à
ampliação de seu quadro de diretores.
Abocanhando vários prêmios nacionais e
internacionais,a produtora gaúcha vem
aumentando sua fatia na produção
publicitária, e constituiu um núcleo de novas
mídias em abril de 2006, voltado para novos

formatos de comunicação
dentro da publicidade."Essa
diversificação deve contribuir
para melhorar nosso
desempenho em 2007, porque

"A diversificação
deve contribuir
para melhorar
nosso desempenho
em 2007."
Breno Castro, da Zeppelin

essa convergência vai se
tornar cada vez mais
indispensável diante das
necessidades atuais de
crossmedia. Agora há
propaganda viral, jogos,
advertainment, webtv,
conteúdo para Internet e
ponto de venda, enfim, já
estamos adaptados para
produzir todos esses
materiais"explica o diretor
de atendimento da
produtora, Breno Castro.

Sentimental Filme e
Maria Bonita, ambas de São Paulo,
também viraram o ano apostando em
projetos de diversificação. Nos nomes
dos novos núcleos, a irreverência e a
amplitude de ação almejada:
Sentimental e Tal e Maria Bonita
Coisas, respectivamente."Estamos
pensando em mídias digitais, vídeo. A
Sentimental tem cinco anos e sempre
nos dedicamos à publicidade, mas
agora queremos abrir novos
horizontes"afirma o sócio Marcos
Araújo. Entre outros projetos, a
produtora já assinou a co-produção do
longa "O Cheiro do Ralo"de Heitor
Dhalia,e está produzindo algumas
séries para o canal GNT- um dos
maiores consumidores atuais de
produções independentes.

A Maria Bonita segue a mesma
trilha - criou um pool de empresas e
profissionais que vão da organização
de eventos à produção de longas e
DVDs - para diversificar sua área de
atuação e compensar o ano passado,
que esteve bem aquém das
expectativas do sócio Dudu Venturi.
"Tínhamos projetado um crescimento
de 20%, mas chegou no máximo a 5%.
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Parece que passamos o ano inteiro com
uma bola de ferro no pé. Os problemas
na política seguraram um pouco os
investimentos e as eleições roubam
espaço demais na grade"
O crescimento, porém, foi suficiente
para que a produtora investisse nas
novas áreas que devem reforçar o
faturamento de 2007. A produtora já
está trabalhando na adaptação do
livro "Natimorto"de Lourenço
Mutarelli, para o longa-metragem, uma
co-produção com a RT Features,que
será dirigido por Paulo Machline.
"Também estamos produzindo vários
pilotos de séries para a TV. Em vez de
levarmos a idéia, já estamos
apresentando um primeiro episódio."

A produtora carioca Youle Filmes fez
uma tentativa de se aproximar do
mercado publicitário em 2006, mas não
viu resultados.Trabalhando há 16 anos
com programas de TV, DVDs e vídeos
institucionais, a produtora contratou
um diretor e um atendimento
especializados."O mercado publicitário
está muito concentrado em São Paulo.
Para nós, que não trabalhamos muito
com agências, o ano passado foi bom,
até porque fizemos campanha política"
avalia o sócio Nadym de Cassar Netto.
Para 2007, a expectativa é a de finalizar
dois documentários cujas imagens já
estão praticamente captadas.
"Acompanhamos a Volvo Ocean Race,
uma competição de vela ao redor do
mundo e também fizemos um trabalho
sobre os 100 anos do cinema brasileiro"

No grupo Mixer, a avaliação de 2006
é bem mais positiva.Segundo o sócio e
diretor João Daniel Tikhomiroff, a área
publicitária foi
excelente,
apresentando um
crescimento de 60% em
relação a 2005. Na área
de produção para a TV,
asérie"Motherns"
exibida no GNT,
também é considerada
um sucesso."É a
primeira série dramática
produzida para o GNT e
já renovamos por mais
dois anos, com novos

"Tínhamos
projetado um

crescimento de
20%, mas chegou
no máximo a 5%."

Dudu Venturini, da
Maria Bonita

anunciantes. Foi um case da
produtora, porque
conseguimos inclusive incluir
formatos diferenciados de
propaganda,que não são
merchandisings explícitos, em situações
dramáticas''A área de TV da produtora,
informa João Daniel, cresceu 50%.

Crise na produção internacional
Apesar de todo o otimismo, a Mixer viu

seu mercado internacional se reduzir
bastante em 2006."Tivemos um ótimo
desempenho em co-produções para a Grifa,
nossa parceira na área de documentários,
mas as produções internacionais de
propaganda caíram muito"afirma. Esse
decréscimo aconteceu principalmente nos
serviços de produção, ou seja, nos contratos
por parte de produtoras estrangeiras para
filmagens no Brasil. No caso dos filmes
dirigidos por diretores da Mixer, contratados
diretamente por agências internacionais, o
nível se manteve.

O grande vilão dessa área é a vizinha
Argentina. Com um câmbio mais favorável e
uma boa infra-estrutura de produção, o país
foi a vedete da área de production services
em 2007.

Outro setor que sofreu redução em 2006
foi ode varejo, segundo João Daniel. A Mixer,
que também tem uma área especializada

nisso, viu seu faturamento

"Tivemos um ótimo
desenpenho em
co-produções de
documentários,
mas as produções
internacionais
de propaganda
caíram."
João Daniel Tikhomiroff,
da Mixer

diminuir. O aumento na
área de publicidade,
explica,foi princi-
palmente no setor de
serviços. Na Sentimental
Filme, porém, um
contrato com a rede de
lojas Leroy Merlin
reforçou essa área.

Apesar das queixas,
a expectativa para 2007
é positiva e as
produtoras já estão
fazendo investimentos.

Para atender a Leroy Merlin e também
os novos projetos de convergência, a
Sentimental investiu cerca de R$ 500
mil em novos equipamentos de
edição e finalização.

A Academia de Filmes, por sua vez,
está reunindo todas as suas áreas em
um novo prédio na Vila Leopoldina,
zona oeste de São Paulo, que terá 12
mil metros quadrados.Com alguns
contratos de co-produção firmados
com a Rede Globo, vai entrar forte na
produção de longas.

Com quatro longas de ficção em
pré-produção,a Mixer vai ampliar
ainda mais seu espectro em 2007
com a inauguração de uma área de
desenho animado, a RDigital Mixer."Já
estamos preparando o primeiro
longa-metragem, que é uma co-
produção internacional."

Na Zeppelin Filmes,a produção de
curtas e longas de ficção e
documentário também faz parte da
rotina, além de DVDs dos próprios
filmes e de espetáculos. A idéia, em
2007, é consolidar no mercado
publicitário os novos diretores
lançados - como Zaracla, Marcelo
Nunes, Rapha Coutinho e Diego de
Godoy - buscando projetos com
melhor valor agregado, além de
continuar a produzir para o cinema.
A produtora também investiu em
equipamentos de edição e finalização,
concentrados na filial de São Paulo,
além de um sistema de transmissão via
satélite em tempo real e novas
máquinas para montagem..

(LIZANDRA DE ALMEIDA)
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Text Box
Fonte: Tela Viva, ano 16, n. 168, p. 46-47, jan./fev. 2007.




