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Evolução da Condecine em 2008 para obra não publicitária

Tipo de obra
Quantidade arrecadada Variação 

(%)

Valores arrecadados (R$ mil)

2007 2008 2007 2008

Com duração superior a 50 minutos 5.770 7.574 31% 12.446,1 18.390,4

Seriada por capítulos ou episódios 882 1.135 29% 6.435,2 7.274,5

Com duração superior a 15 minutos e até 50 minutos 232 273 18% 81,0 100,9

Com duração inferior a 15 minutos 442 534 -1,6% 52,9 43,7

Fonte: Ancine 

Peixoto: 2009 será ano de investimentos 
em conteúdo. Nos próximos, essa área pode 
representar até 30% do faturamento

Total de comerciais cai  
17% no primeiro trimestre

empresa vai contratar dois profis-
sionais para a área em breve e tenta 
adaptar a equipe de publicidade aos 
novos projetos. “Há pessoas que 
trabalham em publicidade e conte-
údo, mas existe um preconceito no 
mercado de entretenimento contra 
quem faz publicidade”, afirma o 
sócio Mário Peixoto.

O investimento na área de con-
teúdo não foi, no entanto, conse-
quência da queda no faturamento 
de publicidade. A produtora não 
registrou diminuição em orçamen-
tos e campanhas neste ano. “O 
ano de 2009 será de investimentos 
em conteúdo. Essa é uma área em 

tindo nos últimos anos em curtas 
de jovens diretores (entre eles, 
André Ristum, Vera Egito e Ma-
riana Bastos), negociou a primeira 
minissérie com a TV Cultura, Tudo 
o que É Sólido Pode Derreter, 
dirigida por Ra fael Gomes, em exi-
bição no canal, e estuda a possibili-
dade de uma segunda temporada. 
Cerca de 35% do faturamento da 
Ioiô já vem de conteúdo e entrete-
nimento. Atualmente, a produtora 
participa de editais em canais de 
TV aberta e por assinatura.

A Cuatro Cabezas (Eyeworks), 
criadora do formato mundial do 
CQC, vem crescendo no mercado 

Seguindo movimento de 
2008, no primeiro trimestre 
deste ano voltou a cair o total de 
obras publicitárias registradas 
na Ancine. A agência reguladora 
informou na semana passada, em 
comunicado, uma queda de 17% 
no número de obras audiovisuais 
publicitárias brasileiras cadas-
tradas. Isso inclui comerciais que 
pagam Condecine, campanhas 
filantrópicas (que não recolhem 
a contribuição) e ainda filmes 
publicitários exibidos em cida-
des com população abaixo de 1 
milhão de habitantes e que estão 
isentos do pagamento da taxa.

De acordo com a agência, 
12.422 obras audiovisuais pu-
blicitárias foram registradas nos 
três primeiros meses de 2009. 

No mesmo período de 2008, fo-
ram 15.029. Para a Ancine, esses 
números indicam o nível total de 
atividade do setor. “O mercado 
publicitário reflete o potencial 
de consumo da sociedade e a 
disposição dos anunciantes em 
atender a essa demanda. Em um 
momento de retração econômica 
mundial, com reflexos no Brasil, 
é natural que haja também uma 
queda na produção publicitária 
audiovisual”, diz o comunicado.

“Vale ressaltar que a Ancine 
confia na recuperação desse 
mercado, seja pela solidez das 
empresas que atuam no Brasil, 
seja pela retomada da economia 
brasileira que já está dando 
sinais de recuperação”, comple-
menta a agência reguladora.

A queda na taxa da Conde-
cine no trimestre foi recebida 
com surpresa pelo mercado. 
“Na Zulu Filmes, todas as pro-
duções foram veiculadas nos 
meses em que foram filmadas e 
as respectivas Condecines foram 
recolhidas”, afirma o sócio e 
produtor executivo da empresa, 
Moa Ramalho.

O sócio e diretor de cena da 
Cia. de Cinema, Rodolfo Vanni, 
acredita que o momento é bom. 
“O primeiro trimestre foi uma 
injeção de ânimo. De janeiro até 
meados de abril, filmamos em 
parceria com grandes agências. 
É claro que o momento exige 
cautela, mas estamos confiantes. 
A expectativa é que a situação 
melhore mês a mês.”

Menos publicidade, mais conteúdo

Ancine informa que foram registradas 12.422 obras  
publicitárias nos três primeiros meses de 2009
Sandra Silva

Esse crescimento é mostra de 
como as produtoras de publicidade 
têm se lançado no nicho. A Delica-
tessen Filmes, que se dedicava ape-
nas ao mercado publicitário, contra-
tou, em outubro do ano passado, o 
diretor do documentário Fabricando 
Tom Zé, Décio Matos Júnior, e está 
desenvolvendo projetos para TV, 
cinema e música. O documentário 
Sensibilidade, sobre o cotidiano de 
cadeirantes no Brasil, está em fase 
de captação de recursos. 

Uma das metas da produtora é o 
lançamento no Festival de Cinema 
de Gramado do primeiro projeto de 
entretenimento, que é também seu 
primeiro longa-metragem. Trata-se 
do filme O Guri, dirigido por Zeca 
Britto, em coprodução com a gaúcha 
Besouro Filmes. A entrada no nicho 
já tem reflexos na Delicatessen. A 

que a criação de produtos, até sair 
do forno, pode levar muito tempo. 
Mas nos próximos anos ela pode 
representar de 25% a 30% do fa-
turamento, dependendo dos resul-
tados das captações”, diz Peixoto.

A Ioiô Filmes, que vinha inves-

brasileiro de entretenimento. Es-
treou na semana passada o segundo 
programa na TV Bandeirantes: o do-
cureality E24, filmado em hospitais 
de São Paulo. A produtora também 
vendeu para a Band o programa 
A Liga, que deve ser lançado no 
segundo semestre. Nele, quatro 
repórteres acompanham um mesmo 
fato sob pontos de vista diferentes. 
“Temos uma parceria com a Bandei-
rantes e o canal tem prioridade em 
tudo o que criamos. No programa A 
Liga, a equipe vai ser um misto de 
repórteres conhecidos do grande 
público e novos talentos”, revela 
o gerente de conteúdo da Cuatro 
Cabezas e diretor do programa CQC 
na Band, Diego Barredo. A filial 
brasileira foi aberta há dois anos 
e conta com aproximadamente 50 
funcionários fixos. 
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