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Anotícia de que a Unilever não vai mais trabalhar com pool de produtoras para filmes 
publicitários – publicada na coluna Supercenas do propmark, na edição 2229 – foi vista com 
bons olhos pela Apro (Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais), que divulgou 
comunicado semana passada. A Unilever nega as informações, entretanto, fontes do mercado 
afirmam que a mudança deve ocorrer já em março do próximo ano. 
 
O fim do pool em um dos principais anunciantes do País mudaria a forma de contratar 
produtoras de filmes publicitários na empresa, que hoje detém 25 marcas. As agências de 
publicidade passariam a ser as responsáveis por coordenar a contratação dos fornecedores de 
filmes, o que acabaria com a exclusividade de serviços prestados apenas por um grupo de 
produtoras determinado pela Unilever. 
 
No texto da Apro, a diretora executiva da associação, Sonia Regina Piassa, afirmou que a 
medida poderá influenciar outras empresas que trabalham com o mesmo sistema. "O Brasil é 
um dos poucos países que ainda se utiliza do pool de produtoras. O sistema não favorece o 
setor, uma vez que o preço é o principal fator de decisão. Há uma contrapartida de trabalhos 
garantidos, mas, por outro lado, nem sempre os valores compensam ou estão dentro da 
tabela do mercado", explicou Sonia. 
 
Entre as produtoras que trabalham com a Unilever estão Margarida Flores e Filmes, O2, Cine 
e Bossa Nova, sendo que alguns filmes têm como origem outros países onde a empresa atua. 
Comunicado 
 
No comunicado da Apro, a diretora executiva da associação afirmou que a mudança fará com 
que o controle das compras de filmes volte para as mãos de quem realmente tem qualificação 
para selecionar os trabalhos: a agência de publicidade. Outra prática criticada no texto é a de 
"mesas de compras", na qual a seleção da produtora leva em consideração, principalmente, o 
fator preço, deixando de lado questões como qualidade artística, expertise e estilo. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 nov. 2008, p. 7.   


