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Os piores números de fatura-
mento para o mês de janeiro de 
2009 não se confirmaram na área 
de produção publicitária. A Cia. 
de Cinema e a Dínamo Filmes 
registraram bom faturamento 
no início do ano, surpreendendo 
pessimistas de plantão. As duas 
empresas ampliaram também 
as parcerias, e a Cia. de Cinema 
contratou três diretores. 

Sócio da produtora, Rodolfo 
Vanni analisa que há diferentes 
percepções no Brasil sobre os 
efeitos da crise. “Em janeiro, 
produzimos um filme a cada cin-
co dias, em média. Foi bastante 
bom na comparação com janeiro 
de 2008”, afirma.

A produtora também refor-
çou o time de diretores neste 
mês. Chegam à Cia. de Cinema 
Tom Stringhini (O2 e Dínamo 
Filmes), Tato Carvalho, especia-
lizado em pós-produção, e o ar-
gentino Enrique Garcia (Frank), 
que trabalhou na produtora ar-
gentina Real. Ele dirigiu o delica-
do filme “Beso”, para o Mercado 
Livre, em 2006, adaptado para 
o mercado brasileiro. É tam-
bém proprietário da produtora 

Para Sérgio Amado, é preciso “quebrar a onda de terrorismo”

Fátima Latorre e Edu Cama: trabalhos multimídia e acordo com  a Gullane Filmes

filmes utilizam pós-produção. Na 
Dínamo, mais de 50% dos filmes 
têm trabalho de pós-produção. 
Temos trabalhado em duplas, 
principalmente com o Ricardo 
Carelli, da Dínamo Digital, que 
é o âncora da produção gráfica e 
pós-produção. A palavra midiáti-
ca é bastante utilizada e sinaliza 
que os diretores têm de estar em 
todos os lugares. Na internet, 
em filmes de 30 segundos, no 
cinema e em brand content”, 
afirma o sócio-diretor da Dínamo 
Edu Cama.

A Dínamo fechou também 
acordo com a Gullane Filmes 
para produção de conteúdo 
de entretenimento. As duas 
produtoras já são próximas há 
algum tempo. A Dínamo vinha 
trabalhando em campanhas de 
lançamento dos longas da Gulla-
ne e recebia ajuda em projetos. 
“Essa proximidade maior vem da 
necessidade de produzir roteiros 
para TV e cinema”, afirma Edu 
Cama. Entre os projetos do novo 
acordo estão uma minissérie in-
fantil para TV e a adaptação de 
um livro para longa-metragem. 

Sandra Silva

Faturamento maior e novas parcerias em produção
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Subversiva, em Buenos Aires 
(Argentina). A chegada dos três 
diretores diversifica a equipe da 
Cia. de Cinema, com especiali-
dades em pós-produção, direção 
de atores e filmes de humor. “O 
diretor Jeff Chies tem um perfil 
parecido com o meu, mas com 
uma pegada diferente. E temos 
também o português Salomão 
Figueiredo. A chegada dos jo-
vens diretores cria um leque 
de opções: Tato Carvalho em 
pós-produção, Tom Stringhini 

é muito versátil e Frank vem do 
cinema argentino, que tem uma 
estética diferente da publicidade 
brasileira”, afirma Vanni.

A Cia. de Cinema também 
finalizou a parceria com a produ-
tora portuguesa Tangerina Azul, 
firmada em 2008. A nova parce-
ria será com a espanhola Albiña-
na Films, que tem escritórios em 
Barcelona, Madri e Lisboa. Outra 
mudança, no final do ano passa-
do, foi a saída do diretor Sergio 
Glasberg, em busca de novos 

formatos. O profissional havia 
sido contratado em 2007.

A Dínamo Filmes registrou 
faturamento 52% superior em 
janeiro de 2009 na comparação 
com janeiro de 2008. Na compa-
ração com dezembro de 2008, o 
total de jobs também cresceu. 
Foram seis jobs no primeiro mês 
de 2009 e três em dezembro. “A 
gente fica pensando nas razões 
que levaram ao bom resultado de 
janeiro e nas teorias para a crise. 
Cada ano tem uma teoria dife-
rente”, afirma a sócia-diretora da 
Dínamo Fátima Latorre.  

Para ampliar a atuação no 
mercado de produção audio-
visual, a Dínamo também tem 
aprimorado o perfil dos dire-
tores, denominados agora de 
multimidiáticos. “Quando cria-
mos a Dínamo, em 1997, já 
fazíamos finalização em filmes 
publicitários, num período em 
que as produtoras utilizavam 
outras empresas para finaliza-
ção. Atualmente, no mercado 
publicitário, principalmente no 
norte-americano, predomina a 
pós-produção. Um exemplo é 
o Super Bowl, em que 90% dos 

Walter Zagari: 19% de crescimento 

ativos neste início de ano, os 
Sinapros apontam o varejo, 
mais especificamente as lojas 
de departamento e os super-
mercados. Também são citados 
o agronegócio e os setores de 
telecomunicações, turismo e 
educação, sendo que nestes dois 
últimos casos pesa a sazonalida-
de que concentra investimentos 
em janeiro.

Na ponta oposta, estão sendo 
vistos como mais retraídos os 
clientes das indústrias automo-
bilística e da construção civil, 
além das áreas de mineração e 
siderurgia. 

“A realidade do mercado 
publicitário é diferente de acor-
do com o perfil da economia e 
dos anunciantes de cada região. 

No geral, ainda não se constata 
uma situação grave de perda de 
receita, mas há preocupação de 
que isso possa ocorrer mais for-
temente se a crise se prolongar”, 
prevê Nabhan. 

Em muitos Estados, as contas 
governamentais são vistas como 
verdadeiras salvadoras da pátria, 
pois, além de tradicionalmente 
estarem entre as maiores anun-
ciantes, seriam menos sujeitas a 
cortes neste momento.

Também são citados como 
importantes passos no combate 
à crise o aumento do salário mí-
nimo e a ampliação dos progra-
mas de transferência de renda 
do governo federal, combustíveis 
imprescindíveis para a roda do 
consumo de massa País afora.

Bom início de ano nas TVs
Uma onda de bons resultados 

invadiu a TV brasileira no pri-
meiro mês do ano e reforçou a 
expectativa de que 2009, apesar 
da crise internacional, vai ser de 
crescimento. No SBT, por exem-
plo, janeiro registrou um aumento 
de 14% no retorno publicitário 
em relação ao mesmo período de 
2008. “Esse crescimento se deu 
pelo investimento massivo do 
setor de varejo, das companhias 
de produtos refrigerados e das 
montadoras, as quais, mesmo com 
a crise, continuam depositando 
confiança na mídia televisiva”, 
afirma Henrique Casciato, diretor 
comercial do grupo. Segundo ele, 
espera-se atingir o mesmo índice 
em fevereiro e, no total do ano, 
o número deve ficar entre 10% 
e 15%. 

Na Rede Record, o número 
apresentado pelo vice-presidente 
comercial, Walter Zagari, é de 
19% de expansão em relação ao 
mesmo período de 2008. Varejo, 
mercado financeiro e o setor de 
higiene pessoal e beleza foram 
responsáveis por 50% do fatura-
mento. O restante foi diluído entre 
outros segmentos. O executivo 
acrescenta que já abriu fevereiro 
com verba bastante significativa 
em caixa, mas hesita em dizer 
que o desempenho deste início de 
ano servirá como referencial para 
determinar o comportamento dos 
demais meses de 2009. “Afirmar 
isso talvez não seja o correto, 
mas acredito que viveremos um 

ano menos turbulento do que se 
previu. Em períodos de economia 
frágil como o atual, a parceria, o 
trabalho e a união de esforços são 
a melhor estratégia para obter 
bons resultados.” 

Para a líder Globo, janeiro 
correspondeu às expectativas pro-
jetadas; afinal, os grandes projetos 
comerciais para 2009 foram fecha-
dos em setembro do ano passado 
e registraram um crescimento de 
15% em relação ao mesmo período 
de 2007. “A TV aberta é sempre 
um porto seguro para os investi-
mentos publicitários e mantém a 
prioridade nas decisões de compra 
de mídia”, afirma Willy Haas, di-
retor geral de comercialização da 
Rede Globo.

Incentivada pelo aumento da 
base de assinantes e por oferecer 
o alvo na segmentação do público, 
a TV paga já dá sinais de que vai 
continuar a todo vapor em 2009. A 
rede de canais da Turner registrou 
um número totalmente inesperado 
em janeiro: 60% de crescimento 
publicitário em relação ao mesmo 
mês de 2008. “Também não fomos 
afetados no terceiro trimestre do 
ano passado”, conta Rafael Davini, 
vice-presidente de vendas publi-
citárias e marketing da Turner 
International do Brasil. Segundo o 
executivo, as montadoras — afe-
tadas diretamente pela diminui-
ção do crédito —, por exemplo, 
não deixaram de investir, já que 
tinham carros em estoque para 
vender. Davini conversou com 

empresas de varejo e teve a per-
cepção de que muitas também 
tiveram um início de ano bom, com 
consumidores comprando acima 
do esperado.

Para fevereiro, a expectativa 
da Turner no País é alcançar 15% 
de crescimento em relação ao 
mesmo período do ano passado. A 
baixa comparando-se com o mês 
passado não significa dificuldades: 
“É que a base de janeiro é menor, 
então é mais fácil crescer mais. 
Porém, tudo indica que este mês 
vai caminhar bem”, explica. Como 
2008 foi um ano de desempenho 
recorde, 40% de aumento nas 
receitas publicitárias ante 2007, 
repetir o resultado seria ótimo. 
Mas a previsão ainda é contida: 
15% de expansão.

Paula Ganem
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