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Não é de hoje que a propaganda brasileira faz sucesso no exterior. Filmes bem elaborados, 
criativos, com ótima qualidade estética e produções diferenciadas, abriram as portas para a 
grande aceitação dos quatro cantos do planeta.  
 
Um dos principais mercados consumidores das produções brasileiras é a América Latina. E a 
Venezuela destaca-se como um mercado promissor.  
 
Com o impedimento da importação de filmes produzidos em outros países, encontra-se lá uma 
excelente oportunidade para as produtoras brasileiras.  
 
Abrindo um parêntese, explico melhor: os filmes que são veiculados na Venezuela, por 
exigências governamentais, devem ser produzidos naquele país, caso contrário, não são 
veiculados. Em razão disto, existem dois caminhos que as agências de propaganda e 
produtoras precisam seguir para comunicar algo dentro do território venezuelano. O primeiro é 
produzir um filme para a América Latina, em algum lugar do continente, e rodar outro filme na 
Venezuela. O segundo caminho, e o mais sensato, é produzir o comercial por lá, e distribuí-lo 
para os demais países.  
 
De olho neste novo mercado, produtoras brasileiras dão início a uma importante relação 
comercial e diplomática com produtoras venezuelanas. Vamos produzir lá, "exportar" nossa 
mão-de-obra e utilizar a estrutura física das mesmas. Um acordo que vai oferecer aos clientes 
que acompanham as agências brasileiras uma estratégia de internacionalização direcionada e 
assertiva.  
 
Só neste primeiro semestre, contabilizamos dois acordos internacionais. Isto comprova a 
expansão das produtoras no cenário mundial. O primeiro foi estabelecido com a Show Off, 
empresa localizada em Lisboa.  
 
Parcerias como estas são extremamente benéficas, tanto para gerar negócios como para o 
desenvolvimento criativo das produtoras brasileiras. Possibilitam o aumento de opções 
locatárias, de casting e envolvimento com outros profissionais, entre outros ganhos.  
Estes dois exemplos ilustram o cenário consumidor de filmes brasileiros. Chegamos até aqui 
não só porque conhecemos os mecanismos para produzir no exterior, mas pela qualidade de 
nossas raízes.  
 
Portanto, o Brasil está pronto para não apenas exportar commodities, produtos de valor 
agregado - como os aviões da Embraer - mas também filmes e idéias inovadoras.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25, 26 e 27 abr. 2008, Internacional, p. A18 
 


