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A Conspiração está mais pau-
lista. Ou nacional, diriam os 16 
sócios da empresa. Há um mês, a 
sede paulista foi transferida dos 
Jardins para uma cobertura na 
Vila Olímpia, em um trecho em 
obras. A estratégia é que o escritó-
rio passe a atuar também em pro-
dução e pós-produção. A rotina 
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Produtora cria braço focado em varejo popular e aposta em co-produções no cinema
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dos executivos da empresa tam-
bém mudou. O diretor-presidente, 
Pedro Buarque de Hollanda, tem 
trabalhado três dias em São Paulo 
e dois no Rio de Janeiro.

A produtora criou ainda na ci-
dade uma área de varejo popular, 
a Conspira Express, sob respon-
sabilidade de Bruno Weege  — 

profissional com passagens pela 
RBS, Casablanca Finish e Subway 
Link. “Vamos fortalecer a infra-es-
trutura em São Paulo. O mercado 
de televisão está mudando muito 
com a fragmentação da mídia. E 
acreditamos que o varejo voltado 
para as classes mais populares é o 
que tende a ficar mais tempo fiel 

à TV. No passado, a gente não se 
sentia confortável para o varejo”, 
afirma Hollanda.

Nos próximos meses a “popu-
lação flutuante” da Conspiração 
em São Paulo, que soma 50 funcio-
nários atualmente, vai aumentar. 
No Rio de Janeiro a equipe de 120 
pessoas mudou um pouco, já que 

alguns profissionais deixaram a 
empresa nos últimos meses. 

Mas a percepção é de que a 
crise financeira não deve afetar 
o segmento, na avaliação do 
diretor-presidente. “O Brasil já 
passou por várias crises eco-
nômicas. Em vez de diminuir a 
publicidade no varejo, vai cres-
cer ainda mais a necessidade de 
filmes e campanhas para classes 
C, D e E”, acredita. 

A meta de faturamento anual 
da área de TV, de R$ 4 milhões, já 
foi atingida em 2008. E a previsão 
para o ano passou para algo en-
tre R$ 6 milhões e R$ 7 milhões. 
“Pensamos em crescer 60%, mas 
com 50% estamos felizes”, afirma 
Hollanda. No total, a empresa pre-
vê faturar R$ 80 milhões em 2008, 
contra os R$ 52 milhões de 2007. 

No Rio de Janeiro há também 
novos núcleos. Desde abril, a 
área de televisão (Conspiração 
TV) foi desvinculada de cinema 
e publicidade, sob o comando de 
Luiz Noronha. Estão em desen-
volvimento produções para os 
canais Discovery e HBO. 

Em dezembro estréia Viver 
para Contar (no Discovery Chan-
nel), com 13 episódios contando 
histórias de superação e sobre-
vivência em situações de grande 
perigo. O primeiro é sobre o 
acidente aéreo ocorrido no Brasil 
no início dos anos 80, quando um 
avião caiu na Amazônia. 

A área de TV também produz 
13 episódios da segunda tempo-
rada da série Mandrake, para a 
HBO. A Conspiração está ainda 
no pitching da GNT, com projeto 
de moda O Olho da Rua, orça-
do em R$ 25 mil por episódio. 
Outro setor criado em 2008 é 
o de vídeos corporativos, coor-
denado por Cláudio Henrique, 
também no Rio de Janeiro.

Em cinema, o foco do inves-
timento será em co-produções 
internacionais. Desde o início 
deste ano, o sócio Leonardo 
Monteiro de Barros coordena 
um escritório na Alemanha. 
O primeiro longa-metragem, 
Lope (sobre a vida do escritor 
espanhol Lope de Vega), será 
co-produzido com a Espanha. 

“Vamos fazer pelo menos 
uma co-produção internacional 
por ano, e duas, a partir de 2011. 
No Brasil será mantido ritmo de 
dois a três longas por ano”, afirma 
Hollanda. Em São Paulo acontece 
a filmagem de Eu e Meu Guarda-
Chuva (de Toni Vanzolini), longa 
infantil baseado em músicas de 
Branco Mello (do Titãs).

Hollanda: varejo para as classes  
populares vai durar mais tempo na TV
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