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Número de registros
Tipo de obra 2007 2008 Variação (%)

Obra publicitária estrangeira adaptada 295 283 -4

Obra publicitária brasileira 14.965 8.721 -42

Obra publicitária estrangeira 33 58 +76

Obra publicitária brasileira no exterior 24 11 -54

Fonte: Ancine

O número de filmes publi-
citários produzidos no Brasil 
caiu 42% em 2008 comparado 
ao volume do ano anterior. Essa 
retração é demonstrada pelo 
pagamento da Contribuição 
para o Desenvolvimento da 
Indústria Cinematográfica Na-
cional (Condecine) à Agência 
Nacional de Cinema (Ancine). 
A taxa é paga quando um novo 
comercial é registrado. O ba-
lanço, no entanto, não inclui 
as várias versões de filmes de 
uma campanha, um recurso 
comum do varejo. A adaptação 
de produções estrangeiras tam-
bém caiu (4%). O total de fil-
magens por equipes nacionais 
feitas no exterior sofreu uma 
queda de 54%. Apenas obras 
estrangeiras veiculadas no País 
(sem adaptação) tiveram um 
aumento: 76%.

A diminuição dos registros 
e da arrecadação da Condecine 
cria um desconforto no merca-
do. Mas essa redução não signi-
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fica necessariamente queda no 
faturamento das produtoras. 
O ano de 2008 foi considerado 
positivo por algumas empresas. 
Mesmo com certos atrasos 
de pagamentos de clientes, o 
balanço do setor indica cresci-
mento de 20% no ano passado, 
apesar do encolhimento da 
Condecine. É o que diz a Asso-
ciação Brasileira da Produção 
de Obras Audiovisuais (Apro). 
Ela indica, entretanto, redução 
no registro de novos comer-
ciais entre janeiro e fevereiro, 
sem especificar quanto. “Nos 
dois primeiros meses de 2009 
houve queda na arrecadação 

da Condecine, mas isso não 
significa um reflexo na mesma 
proporção do desempenho das 
produtoras”, afirma a diretora 
executiva da Apro, Sônia Regi-
na Piassa.

Para equilibrar o faturamen-
to, as produtoras vêm criando 
áreas digitais e investindo em 
entretenimento, além de víde-
os institucionais e eventos. O 
maior número de campanhas 
online, virais e ações em mí-
dias sociais também muda o 
mercado. Por outro lado, esse 
crescimento não tem sido con-
tabilizado via Condecine. Com 
a falta de normas e parâmetros, 

muitas empresas deixam de pa-
gar a contribuição à Ancine. 

“O mercado publicitário está 
em um momento de transição, 
com a utilização de novas mí-
dias e plataformas. Na Bossa 
Nova Films, a área de conteúdo 
(que representa um terço das 
operações) cresce mais do que 
a publicidade”, revela o sócio e 
produtor executivo, Eduardo 
Tibiriçá.

Primeiro trimestre 
Em geral, o primeiro trimes-

tre foi positivo para o mercado 
de produção. A análise é das 
próprias produtoras. A Dínamo 

Filmes registrou alta no fatu-
ramento, mas observou mais 
reveiculações. “O volume de 
pedidos de autorização para 
reveiculação aumentou. Alguns 
clientes estão preferindo vei-
cular novamente campanhas 
já exibidas. Acho isso natural 
diante das incertezas com a 
expectativa da crise que foi 
até mais forte do que a crise 
em si”, diz Edu Cama, sócio da 
produtora.

Na Sentimental Filmes, os 
números de 2009 estão iguais 
aos do início de 2008. Na visão 
de Mário Peixoto, sócio da De-
licatessen, a concorrência vem 
aumentando. “Estamos orçan-
do vários filmes, mas os roteiros 
estão mais disputados.” 

A gaúcha Zeppelin Filmes 
tem uma lista parruda de fil-
magens neste ano. “A Zeppelin 
está em um bom momento, 
mas para as produtoras não 
é bom. Estamos com taxas 
menores, pressionados pelas 
bancas de compras e pelos 
pools de produtoras”, critica 
Breno Castro, sócio e diretor 
de atendimento.

A Brasileira Filmes, por sua 
vez, registra queda de 20% em 
orçamentos. Segundo a sócia e 
diretora executiva, Magda Bar-
bieri, a produtora orçou menos e 
teve menos filmes aprovados.

Sandra Silva
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