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Mercado

Em 2003, em um iate aportado no 
cais próximo ao Palais onde se realiza o 
mais importante festival de publicidade 
mundial, o Cannes Lions, foi lançado o 
FilmBrazil, um movimento que aque-
ceria o cenário brasileiro de produção. 
Desenvolvido pela Associação Brasilei-
ra da Produção de Obras Audiovisuais 
(Apro) em parceria com a Agência de 
Promoção de Exportações e Investimen-
tos (Apex–Brasil), o projeto anunciava 
uma mensagem clara para o mercado 
internacional: com preços baratos, 
elencos ecléticos e locações belíssimas, 
o Brasil estava pronto para se tornar um 
pólo audiovisual Hoje, cinco anos depois, 
vale fazer um balanço do que aconteceu 
de lá para cá. É evidente que o FilmBrazil 
funcionou, e ainda funciona, projetando 
o País no espaço globalizado como um 
roteiro interessante e competitivo. Mas a 
oscilação cambial, com as constantes bai-
xas do dólar, mudou um dos nossos princi-
pais atrativos — o custo. “Ficou mais caro 
filmar no Rio de Janeiro do que em Los 
Angeles. Os preços estão hiperinflaciona-
dos, perdemos para qualquer concorrente 
mundo afora”, diz Isabelle Tanugi, sócia 
da Zohar, empresa que chega a ter entre 
50% e 75% de seus negócios direcionados 
para o exterior e que despontou como 
uma das precursoras em oferecer serviços 
de produção para fora. 

A saída encontrada por Isabelle foi 
a mesma de muitas grandes produtoras 
que exploram esse nicho: valorizar os 
nossos talentos. “Com o dólar do jeito que 
está, temos vendido mais full production 
services do que production services”, 
conta Lula Franco, produtora executiva 
da Conspiração Filmes. A diferença é 
simples. Enquanto os production servi-
ces, ou serviços de produção, oferecem 
basicamente a infra-estrutura para que 
agências e produtoras filmem no País 

Made in Brazil
A queda do dólar afeta os serviços de produção realizados no País  
e leva as empresas do setor a exportar outro diferencial: o talento
Paula Ganem

sem utilizar o nosso potencial criativo, 
a full production vende junto o trabalho 
dos nossos diretores. No caso da Conspi-
ração, estamos falando de nomes como 
Andrucha Waddington, Carolina Jabor e 
Breno Silveira. 

“Depois de conhecer o nosso mercado, 
as produtoras estrangeiras percebem que 
o nível elevado dos profissionais, a serie-
dade das produtoras e a infra-estrutura 
impecável formam uma combinação in-
teressante. Isso fortalece o mercado 
brasileiro a tal ponto que os profissionais 

estrangeiros não pensam no Brasil apenas 
como um pólo de produção com custos 
baixos, mas como uma combinação de 
valores que nem sempre refletem no or-
çamento”, diz Paulo Henrique Miranda, 
que em julho assumiu como gerente do 
FilmBrazil. Ele acrescenta que, mesmo 
com o dólar enfraquecido, “o número de 
production services e até mesmo os de 
full services tem crescido”.

Entre as produtoras em geral, no en-
tanto, a percepção é diferente. A Marga-
rida Flores e Filmes nasceu com vocação 
internacional e recebe diariamente pedi-
dos de orçamentos de países como Japão, 
Rússia, Polônia, Índia, Itália, França, Es-
tados Unidos e Inglaterra. “Esses clientes 
buscam locações interessantes, talento 
criativo, preço competitivo e boas condi-
ções para trabalhar. Infelizmente, com a 
atual cotação do dólar, as co-produções e 
os full services têm diminuído a cada dia”, 
afirma Antonio Carlos Accioly, o produtor 
executivo da empresa, que faz parte do 
Grupo Ink. Paulo Schmidt, presidente do 
grupo, acredita que a queda no volume 
de trabalhos fechados entre o Brasil e o 
exterior chegue a 50% em relação a três 
anos atrás, mesmo com o aumento da 
procura por full services.

 

Cartão de visitas
Na O2, que tem como importante 

cartão de visitas os longas-metragens 
do diretor Fernando Meirelles, a queda 
também é sensível. “Em 2006 fizemos 28 
filmes com o exterior. Em 2007 foram 15 
ou 16 e, neste ano, até agora, 7”, conta 
Francisco Puech Leão, produtor exe-
cutivo do departamento internacional 
da empresa. “O caminho para superar a 
crise do dólar é vender o processo criativo 
em si”, reforça. Segundo ele, quando o 
comercial tem de ser filmado no País, é 
mais fácil fechar negócio. Um exemplo foi 
a campanha realizada pelo Mizuho Bank, 
do Japão, em que empresários viajavam 
pelo mundo, inclusive pelo Brasil — o 
que acabou rendendo um filme para a 
produtora.

Leão lembra ainda que o clima do País 
é outro de nossos principais atrativos. 
“Enquanto aqui é verão intenso, lá é in-
verno e o ator congela em externas. Isso 
torna o nosso trabalho bastante sazonal, 
com mais força entre setembro e feve-
reiro.” Muitos clientes buscam também 
no País lugares que não possam ser facil-
mente identificados pelos espectadores. 
Embora dê preferência a filmar no Brasil 
— e tenha produções divididas de igual 
para igual entre Rio e São Paulo —, a O2 
pode viajar para atender o mercado in-
ternacional. Recentemente, por exemplo, 
fez um comercial de protetor solar com 
o diretor Luciano Moura, em Cuba, para 
uma produtora da Grécia. 

A Margarida explora com freqüência a 
miscigenação brasileira e as locações dife-
renciadas como ferramentas de trabalho. 
“Podemos filmar desde pequenas vilas 
inglesas até as praias mais belas do mundo. 
Por ser muito grande, o Brasil oferece quase 
todos os tipos de locações”, diz Accioly. 
Há quatro anos, por exemplo, a produtora 
trabalha para a marca de refrigerantes an-
golana Blue, um grande sucesso de vendas 
em seu país de origem. “O diferencial desse 
trabalho é que todo o elenco é formado por 
modelos, atletas e atores negros. Além dis-
so, as filmagens e a trilha foram realizadas 
com a participação da comunidade angola-
na que vive no Rio de Janeiro.” 

Em alguns casos, as agências estran-
geiras também enviam, para a produtora, 
roteiros criados por elas para serem pro-
duzidos e veiculados no próprio mercado 
brasileiro. Entre as categorias de produ-
tos que se encaixam nesse exemplo estão 
os de cuidados pessoais e alimentos.

Novas possibilidades
Para lidar com as dificuldades cam-

biais, cada produtora busca uma forma 

de se acomodar às demandas do mercado 
internacional. A Bossa Nova Films, diante 
da queda do dólar e com o objetivo de 
expandir os negócios, oferece às empre-
sas de fora a possibilidade de filmar em 
diferentes países, como Chile, Argentina, 
Uruguai, Venezuela e México. 

“Isso nos permite oferecer aos clientes 
várias opções levando em consideração as 
melhores condições para o projeto e, cla-
ro, o melhor custo”, explica Irma Palma, 
sócia e produtora executiva da empresa 
para o mercado internacional. “Mas as 
possibilidades na hora de filmar não se li-
mitam apenas a esses países, já que graças 
à nossa experiência e ao nosso relaciona-
mento podemos trabalhar em qualquer 
parte do mundo”, complementa.

Na área de production services, a 
Bossa Nova Films tem produzido para 
Colgate Palmolive (com veiculação na 
América Latina), Brahma Moscow (para 
a Rússia), Samsung (México) e Whirlpo-
ol (Inglaterra), dentre outros grandes 
clientes. Quando o assunto é full pro-
duction, alguns trabalhos recentes são 
para Pepsico, com filmes para Gatorade 
e Propel, Danone, com comerciais de 
Activia e Vitalinea, e também Kellogg’s, 
Colgate, Procter & Gamble e McDonald’s. 
Para atender as empresas estrangeiras, 
a produtora montou uma equipe com 
experiência internacional e um portfólio 
de diretores com diferentes perfis. “Não 
basta ter uma boa estrutura, é preciso 
entender como se produz para fora”, 
explica Irma. 

De dimensões bem menores, a Gata-
cine aposta em outra linha de atuação. 
“Temos uma operação enxuta, como a de 
produtoras de Los Angeles. Isso nos per-

Isabelle Tanugi, da Zohar: “Ficou mais caro filmar no 
Rio de Janeiro do que em Los Angeles”

Lula, da Conspiração: produtoras estrangeiras 
valorizam o nível elevado dos profissionais brasileiros 

Accioly, da Margarida: com a atual cotação do dólar, 
as co-produções e os full services têm diminuído 

João Daniel Tikhomiroff, da Mixer: 60% da produção 
de conteúdo da produtora tem conexão internacional 
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mite ser certeiros. Não nos perdemos no 
meio da estrutura”, conta o sócio Marcelo 
Galvão. “Mantemos o baixo custo para 
produzir mesmo com a queda do dólar. 
Usamos o chamado jeitinho brasileiro para 
nos adequar à verba do cliente.” Através 
de sua rede de contatos, Galvão já dirigiu 
inclusive para a campanha mundialmente 
conhecida da Nike “Joga bonito”.

Para os diretores executivos da Zeppe-
lin, Ricardo Baptista da Silva e Breno Dias 
de Castro Neto, vender preço sempre foi 
uma política equivocada, diante de todos 
os atrativos do País e, particularmente, 
do Rio Grande do Sul, onde a produtora 
tem sede. “O Brasil tem grandes diretores, 
ótimos profissionais, beleza geográfica 
e arquitetura variada entre o moderno, 
o clássico e o antigo, que propiciam ce-
nários conforme as necessidades desses 
clientes. Além das diferentes etnias, prin-
cipalmente no Rio Grande do Sul, com as 
colonizações européias, que favorecem 
esses castings.” 

Eles acreditam que São Paulo é um 
centro mundial de produção, mas que 
em Porto Alegre podem explorar outras 
vantagens. “São Paulo está se exaurindo, 

com o trânsito congestionado e locações 
já muito usadas. Em Porto Alegre o des-
locamento é mais rápido e utilizamos o 
tempo a nosso favor. O mercado percebe 
filmes mais robustos e, freqüentemente, 
com mais valor do que foi comprado. Con-
seguimos imprimir nos nossos trabalhos 
uma cara meridional diferente do que se 
faz no eixo Rio–São Paulo e nos tornamos 
mais competitivos.”

Conteúdo 
Diante da atual condição cambial, al-

gumas empresas simplesmente deixaram 
de lado a oferta de production services. É 
o caso da Cine, que chegou a montar es-
trutura no Rio de Janeiro, na Torre do Rio 
Sul, com todo o staff falando inglês e vista 
sensacional, pensando especialmente no 
filão. “O número de produções se diluiu, 
não no Brasil, e sim no mundo, e confesso 
que me desinteressei um pouco por essa 
área”, diz Raul Dória, sócio e diretor da 
produtora. 

Por outro lado, ele lembra que a maior 
parte dos comerciais que produz passa 
em outros países, a começar pelos do 
Mercosul. De maneira mais ampla, podem 
chegar a toda a América do Sul, América 
Central, África e Ásia. Excepcionalmente, 
até Europa e Estados Unidos — embora, 
nesse caso, seja mais fácil eles exporta-
rem os seus próprios filmes. 

Dória, no entanto, espera que essa 
situação mude em breve. “Com empresas 
daqui comprando outras lá de fora, como 
aconteceu com a aquisição da Budweiser 
pela Ambev, e com criativos brasileiros 
importantíssimos espalhados por grandes 
agências de diferentes países, acho que 
agora vamos começar a fazer não comer-
ciais daqui para lá, mas de lá para o mun-
do”, afirma. Atualmente, os filmes que 
circulam no Brasil e no exterior precisam 
contar com alguns cuidados especiais, 
que incluem desde a preocupação com 
a dublagem até a filmagem de diferentes 
embalagens. 

Outra grande produtora que decidiu 
neutralizar a área de production servi-
ces foi a Mixer. Há um ano e meio ela não 
realiza um trabalho na área. Ao mesmo 
tempo, o presidente do grupo, João Da-
niel Tikhomiroff, diz que está focado no 
mercado internacional e encontrou um 
bom caminho, além da publicidade, para 
trabalhar com ele: conteúdo. “Cerca de 
60 % de nossa produção de conteúdo 
tem conexão internacional, por ser 
parceria ou porque é feita diretamente 
para fora”, afirma.

Entre os exemplos que ele cita estão a 
série para televisão Escola pra Cachorro, 
uma co-produção com a canadense Cité-
Amérique, de 26 episódios, e o documen-
tário A Revolução do Biquíni, co-produção 
com a França e a Alemanha através da 
ZDF/Arte. Em relação a este último, a 
expectativa de Tikhomiroff é que seja 
exibido em mais de cem países. A Mixer 
também está estreando como produtora 
associada do filme Good, com direção de 
Vicente Amorim, sócio da produtora, e o 
ator norte-americano Viggo Mortensen no 
papel principal.

Em relação à publicidade, a Mixer 
continua a oferecer full service para o 
exterior. “Esses trabalhos começaram 
a vir para a gente sem que fizéssemos 
nenhum trabalho de prospecção, além é 
claro da nossa participação em festivais e 
do movimento FilmBrazil, que contribui 
para dar uma visibilidade muito grande ao 
mercado brasileiro”, conta Tikhomiroff. 
Hoje a produtora orça para países como 
Japão, Polônia e Estados Unidos. Em seu 
currículo, um diferencial importante: a 

campanha “Counterfeit”, da Crispin Por-
ter + Bogusky para o carro Mini Cooper, 
que ganhou Leão na categoria Titânio em 
2005 em Cannes e foi uma co-produção 
da Jodaf Mixer e da Hungry Man.

Los hermanos 
Embora a questão econômica seja 

ponto nevrálgico para o setor audiovisual, 
há outros fatores que também influenciam 
nos negócios internacionais das produ-
toras brasileiras. Schmidt, do Grupo Ink, 
lembra que, por questões de segurança, 
algum tempo atrás ele teve solicitação 
de carros blindados para realizar produ-
ções para os estrangeiros. Segundo ele, 
a língua e o fuso horário também podem 
dificultar o processo de trabalho.

Além de tudo, ainda existem os ar-
gentinos. Como no futebol, os vizinhos 
sul-americanos são na produção de filmes 
os maiores rivais brasileiros. E não ape-
nas por uma questão de preço. “Eles se 
apresentaram mais cedo para o mercado 
europeu e norte-americano e acho que fo-
ram mais espertos no marketing pessoal. 
O que transparece é que têm mais técnica 
e talento, o que não concordo”, afirma.

O executivo acredita, no entanto, que 
a globalização teve o seu lado negativo e 
que nossos hermanos acabaram se saindo 
melhor ao lidar com as mudanças. “Com a 
globalização, os departamentos de marke-
ting das empresas passaram a ter muitas 
‘polices’ (políticas internas) e engessaram 
as suas agências, que hoje têm de cumprir 
muitas regras. Nas décadas de 80 e 90, 
a criatividade brasileira podia ser mais 
solta. Não quero dizer que isso se perdeu, 
mas está engessado. Na Argentina, parece 
haver um pouco mais de liberdade. Eles 
são mais ousados e, assim, aparecem 
mais”, analisa. Nesse campo, porém, ainda 
não é tarde para virar o jogo.

Raul Dória, da Cine: empresa deixou de lado a oferta 
de production services

Schmidt, do Grupo Ink: “Os argentinos se apresentaram 
mais cedo ao mercado europeu e norte-americano”

Irma, da Bossa Nova: estrangeiros podem  
filmar no Chile, na Argentina ou no México
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