
Sinal amarelo
Retração econômica atinge os comerciais de 30 segundos, principal ganha-pão de muitas
produtoras. Para a maioria, conteúdo e novas mídias ainda não substituem modelo tradicional.

Iguns números sobro a
queda no número de
produções publicitárias
registradas na Ancine
têm assustado o

mercado de produção brasileiro nos
últimos meses. A Agencia Nacional do
Cinema, embora não confirme os
números catastróficos comentados
pelo mercado, comunica que houve
uma queda de 17% no número de
produções publicitárias - filmes de 30
segundos - cadastradas no primeiro
trimestre de 2009, em relação ao
mesmo período do ano passado.
Foram 12.422 no primeiro trimestre
de 2009, contra 15.029 no mesmo
período do ano passado. Uma queda
também foi registrada de 2007 para
2008, quando o número de obras
publicitárias que recolheram
Condeciue foi de 15.317 para 9.073.

Em 2009, porém, o motivo para
uma diminuição no volume de
produções parece estar mais claro do
que em anos anteriores: a crise
financeira global que teve início em
novembro B tem gerado
reverberações por todo o mundo.

O mercado de produção não tem
passado por ela incólume, apesar de
esta gerar diferentes reações nas
diferentes produtoras. R, ao mesmo
tempo para algumas empresas, o mês
do abril seguiu a tendência do
trimestre anterior e não foi muito
promissor. Paulo Schmidt, do Grupo
Ink, conta que no caso da Margarida
Flores e Filmes a queda no primeiro
trimestre foi de cerca de 15% no
volume de produções. Schmidt
demonstra preocupação com a queda
no volume de produções publicitárias,
uma vez que estas representam 94%
do faturamento do grupo todo. "Abril
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não foi tão bom quando achávamos que
seria", conta Schmidt. Ele conta ainda que
o problema não está apenas na redução de
pedidos, mas também na inadimplência e
no prazo de recebimento.

Na Zeppelin, a história não é muito
diferente. Segundo o diretor de atendimento

e sócio da produtora, Breno Castro, o
começo do ano foi bom, apesar do
todo o mercado ter sentido a crise.
"Atravessamos o verão de 2009 com
um volume significativo de trabalho,
pois havia muitos projetos cm
andamento ou recém-aprovados de
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2008", afirma o diretor,
que diz ter entrado com
nove filmes aprovados
em janeiro.

No atual momento,
porém, sente-se uma
retração maior no volume
de orçamentos. "Pelo
volume de orçamentos o
realizações c possível
dizer que tivemos uma
queda de 30% em abril,
em relação ao mesmo mês em 2008".
diz. "Comecei a sentir isso em março,
quando essa queda deve ter sido de
aproximadamente 20%".

A queda na publicidade de 30
segundos chega a ser, até certo ponto,
incoerente com o movimento do
mercado. As TVs, especialmente as
abertas, não têm registrado queda em
seu faturamento publicitário e,
embora as expectativas de
crescimento tenham sido reajustadas
ao período de crise, não existe
retração aparente na mídia.

Para Schmidí, o que acontece é
uma continuação na venda de mídia,
com os breaks cheios, porém
preenchidos mais com publicidade de
varejo, com ofertas e promoções, do
que comerciais institucionais, de
construção de marca. "As versões
oriundas de um filme principal de
varejo não têm um registro adicional
na Ancine. Talvez isso traduza um
pouco a queda".

Entre os anunciantes que
continuam a produzir, sem aparente
retração de verba, estão empresas do
setor de automóveis, telefonia,
bebidas e serviços.

Em outros casos, como o da Mixer,
a crise não foi sentida da
mesma forma devido a
mudanças estruturais
planejadas para o começo
do ano. Em setembro, com
a entrada de sócios
investidores, a Mixer
recebeu uma injeção de
capital, fazendo com que a
empresa estivesse
preparada para o efeito que
a crise geraria em seguida.

Com queda de 15% no volume de
produções publicitárias no primeiro
trimestre, o Grupo Ink, presidido por
Paulo Schmidt, aposta em trabalhos
para web e produções para a televisão.

Segundo o presidente da
empresa, João Daniel
Tikhomiroff, o período de baixa
já era esperado devido a uma
reformulação na área de
publicidade da empresa.
"Contratamos novos diretores,

profissionais de produção e atendimento.
Houve uma mudança na atitude com o
mercado", diz, lembrando que devido a
essas mudanças, a meta de crescimento
não foi mudada. "Os meses mais fracos no
mercado coincidiram com o que
esperávamos por causa da nossa mudança
de atitude", conta, lembrando que essa
reformulação incluiu, além das
contratações, a mudança de comando da
área publicitária, que ficou a cargo do
diretor executivo de publicidade Ciro César,
enquanto a área de conteúdo foi assumida
por Carla Afònso; e também uma
mudança de posicionamento, incluindo
outros tipos de trabalho e outras agências.
"Houve uma coincidência entre esse
período de crise e um gap de atuação dos
novos profissionais e dos novos trabalhos
que prevíamos. Por estarmos esperando
isso, não sentimos esse declínio".

Para a Mixer, inclusive, o mês de abril
já mostrou ser positivo. Segundo
Tikhomiroff, os efeitos da reformulação da
área publicitária já estão sendo sentidos. A
meta de crescimento para a área
publicitária é de 35%. Ele conta ainda que
as outras empresas da holding Etc..., como
CB Filmes (que faz publicidade
exclusivamente para as Casas Bahia), Pan
Filmes (produções para o grupo Pão de

Açúcar) e Coffee Produções
(com custos mais adequados e
prazos mais curtos) tiveram

"Pelo volume de
orçamentos e realizações é
possível dizer que tivemos
uma queda de 30% em
abril, em relação ao mesmo
mês em 2008."
Breno Castro, da Zeppelin

bons resultados no período apontado
como de crise. "A Coffee superou a
meta de receita em 40% todos os
meses", orgulha-se.

Façam suas apostas
Em um período em que o principal

fator responsável pelas receitas das
empresas está em aparente retração,
as grandes produtoras, aquelas que
contam com áreas voltadas para
outras produções que não a
publicitária de 30 segundos, voltam
seus esforços para esses braços não
tão atingidos pelo corte das verbas
dos anunciantes.

As apostas do grupo Ink para este
ano estão especialmente focadas em
duas frentes: crescimento de volume
dos trabalhos para a web, tanto de
propaganda quanto de conteúdo, e
nas produções para a televisão.
"Parece que este ano, com o empenho
do governo em questões como PL 29,
artigo 3aA c mudança na Lei Rouanet,
deve-se abrir um espaço maior para a
produção independente no segundo"
semestre do ano", diz Schmidt.

A alternativa, porém, só serviria
para aqueles que estão preparados
para atuar nessas novas frentes, o
que não é o caso da maioria das
produtoras. "As ações do governo
vão permitir que as produtoras
ultrapassem esse momento difícil",
diz Schmidt.

Na Mixer, a meta de crescimento
para a área de conteúdo é tão
agressiva quanto a meta
estabelecida para a área de
publicidade: 35%. "Além de
publicidade e conteúdo, apostamos
no mercado internacional e em
production service", diz Tikhomiroff.

Quem de fato apostou na área de
conteúdo, mesmo antes do período
de crise, foi a Maria Bonita Filmes,
que passou de uma produtora de
publicidade que tinha um braço de
entretenimento, conteúdo e outras
mídias, a Maria Bonita Coisas, para
ser exclusivamente uma produtora
dessas outras "coisas". Os diretores
Lô Poliu e Robério Braga, apesar de
ainda permanecerem como sócios da

T E L A V I V A M A l 2 O O 9 17



(capa)

produtora, agora fazem parte do
time de diretores da Zeppelin,
deixando a Maria Bonita Filmes a
cargo de Coy Freitas, profissional do
setor de eventos e conteúdo, que
assumiu recentemente a direção
geral da produtora.

Segundo Braga, em 2008 a
Maria Bonita Filmes já tinha quase
50% de suas receitas provenientes
do conteúdo. "É como um filho que
você fica sustentando durante
algum tempo, mas em algum
momento ele precisa sair de casa e
se sustentar sozinho", compara
Braga. Ao tomar essa decisão, os
profissionais que trabalhavam
exclusivamente com a publicidade
deixaram a Maria Bonita.

Ele conta ainda que embora
existam produtoras que façam tanto
publicidade quanto conteúdo, o
objetivo, no caso da Maria. Bonita,
era manter apenas um foco. "Hoje a
produtora só tem pessoas que
trabalham com conteúdo. Não
quero ter gente que faça o conteúdo
apenas como um 'bico'", explica,
lembrando que apesar desse foco, a
produtora continua a atender
clientes fiéis, que desejam
continuar a trabalhar com a
Maria Bonita.

O foco na área de
conteúdo também levou
os diretores a buscar
por uma pessoa com o
novo perfil da empresa
para assumir a sua
direção geral. Coy Freitas
começou a conversar com os
sócios no início do ano, justamente
no período em que os dois diretores
de publicidade haviam migrado
para a Zeppelin e que a crise
mostrava seus sinais no mercado
de produção. "Tínhamos um saldo
de projetos em realização, mas já
prevíamos um período de
estagnação, até por causa dessa
reestruturação", conta Freitas. "É
preciso considerar ainda que
projetos de conteúdo têm um
tempo de maturação maior, o
tiniing é outro. Assim, neste

Força motora
Ainda que algumas produtoras tenham

focado seus esforços em outros trabalhos
que não o filme publicitário de 30
segundos, as ações existentes no âmbito
das novas mídias e do conteúdo ainda não
são suficientes para levantar um mercado
abatido com a crise e a queda no volume
de produções publicitárias.

Para Castro, além de uma queda de
volume de produções, tem havido ainda
uma disputa mais acirrada por conquista
de orçamentos. "É um momento de rever
budgets, além de ser criativo, pensar em
usar outras bitolas, apresentar um novo
estilo", diz o diretor de atendimento da
Zeppelin. Ele lembra também que a
produção de conteúdo e novas mídias
ainda apresenta resultados muito pequenos
para as produtoras. "Existe um falso

implantação dela está
muito lenta", diz
Schmidt, lembrando
que apenas 6% do
faturamento do grupo
Ink é proveniente de
outras fontes que não o
comerciai de 30
segundos - programas
de TV, cinema, Internet
e outros. Hle lembra,

porém, que a área digital da empresa,
representada pela empresa Coímeia,
deve chegar a 100% de aumento cm
seu faturamento. Para o grupo todo, a
perspectiva é manter o mesmo
resultado obtido no ano anterior. "A
primeira, coisa que os anunciantes
seguram é investimento em constru-
ção de marca. Acredito, porém, que
após o período de instabilidade, no
segundo semestre, eles retornarão".

O retorno dos investimentos em 30
segundos é o que o todos esperam
para o próximo semestre, já que é
dele que depende a maioria das
produtoras para gerar outros negócios
que não o publicitário. Para
Tikhomiroíf, existem dois tipos de
empresário: o "medroso", que corta

todos os custos e investe a curto
prazo, e o que aproveita a crise para
crescer, ocupando o espaço que ficou
disponível por aqueles que tiveram
medo. "Ao se retraírem, alguns
anunciantes abrem espaço para que
outros ocupem seus lugares", diz.

Fie lembra que a Mixer deve se
beneficiar pelos investimentos
recebidos à época da entrada de um
investidor, que permitirão à produtora
crescer e atingir um mercado mais
sofisticado. "Há produtoras que, por
diferentes motivos, que vão desde o
financeiro até a falta de
posicionamento claro, vão sofrer mais
na crise. Assim como o caso dos
anunciantes, essa é a chance de
produtoras mais preparadas
ocuparem este espaço", conclui.

discurso com relação a novas
mídias e produção de
conteúdo. As produções para

novas mídias, por exemplo,
exigem equipamentos e equipes

menos sofisticados e têm valores de
venda muito pequenos. Uma produtora, de
primeiro time precisa trabalhar nessas
frentes, mas com o objetivo de atualização,
já que os resultados são muito pequenos
nesse universo", opina.

A chegada da W digital, que criou uma
expectativa de produções diferenciadas e
interativas, além da ampliação das
possibilidades de veiculação, também
deixou a desejar quando o assunto é
trabalho para as produtoras. "Começamos
a ver alguns pedidos de branded content
chegando, mas são poucos. Esperávamos
que teria mais com a, W digital, mas a
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