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A produção publicitária no Brasil
Números do mercado de audiovisual (2007-2008):

4.962 produtoras cadastradas (cine, áudio e vídeo)

1.092 produtoras inoperantes ou fechadas

943 empresas individuais ou informais 

198 estúdios cinematográficos 

26.099 funcionários registrados em micros e pequenas produtoras

55.364 funcionários registrados em médias e grandes produtoras

Faturamento: R$ 5,5 bilhões*

Fonte: Projeto Inter-Meios/2008*, Bragarbyb – Pesquisa de Mercado Audiovisual/2008 e Ancine

Obras que pagaram a Contribuição para o Desenvolvimento 
da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine)
Obra publicitária brasileira

2007 2008
Títulos 14.965 R$ 7.160,1
Valor (mil) 8.721 R$ 4.376,1
Obra publicitária brasileira filmada no exterior

2007 2008
Títulos 24 591,5
Valor (mil) 11 306,1
Obra publicitária estrangeira adaptada

2007 2008
Títulos 295 12.898,6
Valor (mil) 283 11.575,6

Como vai a produção publi-
citária brasileira? Essa não é 
uma pergunta tão simples de se 
responder. São muitas nuances 
e variáveis em cena. No aspecto 
financeiro, como em qualquer 
ramo de negócio neste mundo 
atualmente, o meio se ressente 
dos impactos da crise econô-
mica mundial. Tudo leva a crer 
que 2009 não se aproximará 
do bom desempenho obtido 
nos últimos dois anos. Segun-
do dados do Projeto Inter-
Meios, em 2008 a produção 
publicitária brasileira registrou 
faturamento de R$ 5,5 bilhões, 
com crescimento de 12% em 
relação a 2007, que, por sua vez, 
já tinha sido quase 9% melhor 
que o exercício anterior. 

Alguns números deste ano 
ressaltam a complexidade dessa 
questão. Nos cinco primeiros 
meses de 2009, de acordo com 
o Inter-Meios, o faturamento 
total dos veículos com publici-
dade teve um leve crescimen-
to: 1,72%, em comparação ao 
mesmo período do ano passado, 
sendo que os índices relativos 
às TVs aberta e fechada tam-
bém foram positivos (4,64% e 
6,39%, respectivamente), em-
bora estejam longe do obtido 
pela internet (23,85%). 

Por outro lado, a Agência 
Nacional de Cinema (Ancine), 
órgão que regula a atividade 
cinematográfica no País, havia 
dado mostras de que o 
início do ano não tinha 
sido bom para a produção 
publicitária. No primeiro 
trimestre, seu balanço 
apontou uma queda de 
17% no total de obras 
audiovisuais publicitárias 
cadastradas no período — 
isso em relação aos três 
primeiros meses de 2008. 
No cômputo estão filmes 
que pagaram a Contribui-
ção para o Desenvolvimen-
to da Indústria Nacional 
(Condecine), comerciais 
exibidos em cidades com 
até 1 milhão de habitantes 
e campanhas filantrópicas, 

ambos casos em que há isenção 
do pagamento de taxa. Até o 
fechamento desta edição, a 
Ancine ainda compilava os da-
dos referentes à produção do 
primeiro semestre. 

Nas contas da Associação 
Brasileira da Produção de Obras 
Audiovisuais (Apro), o cenário 
é ainda mais difícil. Conforme 
dados obtidos pela entidade, 
entre janeiro e fevereiro deste 
ano foram cadastradas na Anci-
ne 338 peças publicitárias, con-
tra 1.817 do mesmo período em 
2008. Além disso, a esmagadora 
maioria dos comerciais foi fil-
mada em São Paulo, desequili-
brando ainda mais um mercado 
altamente concentrado.

Diretora executiva da Apro, 
Sônia Regina Piassa conta que 
para algumas empresas do setor 
a crise gerou mais do que uma 
marolinha, e sim uma verdadei-
ra retrancada. “Mas o que mais 
nos deixou em alerta foi a queda 
no número de produções”, diz 
Sônia, que acredita em uma 
retomada no segundo semestre. 
No auge da tormenta, ela diz 
que foi pega de surpresa com as 
reivindicações de um grupo de 
técnicos que solicitava reajus-
tes salariais acima da inflação, 
entre outras exigências. 

Mas os problemas não pa-
raram por aí. Orçamentos de 
produção achatados, prazos 
encolhidos, pedidos de fatu-

ramento mais longos e atrasos 
de pagamento constantes por 
parte de grandes clientes são, 
na visão de Sônia, riscos muito 
maiores para o segmento do que 
a crise econômica que começa a 
se dissipar no horizonte. 

Mesas da discórdia
As mesas de compra tam-

bém tiram o sono da diretora. 
Segundo ela, a criação desse 
mecanismo está causando da-
nos ao mercado, em vez de 
otimizar custos. “Quem anda 
decidindo quanto custa um 
filme é executivo de departa-
mento de compra de empresa 
grande. Eles estão mais pre-
ocupados com a economia de 
custos e com os bônus que vão 
ganhar. Não levam a qualidade 
em consideração. É preciso 
entender que filme não é para-
fuso”, brada Sônia. 

Outro complicador é a que-
da do valor das taxas de serviço 
cobradas por filme realizado. 
Há algum tempo atrás, giravam 
em torno de 50% do custo de 
uma produção. Depois caíram 
para 33%, e hoje em dia são 
negociadas filme a filme. Em 
muitos casos, diz Sônia, as con-
dições são desfavoráveis para 
as produtoras. Em sua opinião, 
a soma de todos esses fatores 
explica, ao menos em parte, a 
queda da qualidade do trabalho 
nos últimos anos. 

Embora com menos 
contundência, as palavras 
de Sônia Piassa encontram 
ressonância no mercado. 
Breno Castro, diretor exe-
cutivo da Zeppelin Filmes 
e suplente do Conselho 
Fiscal da Apro, também 
faz críticas às mesas de 
compra. Segundo ele, há 
distorções na maneira de 
avaliar o custo final de uma 
obra. “As mesas de compra 
são capazes de mensurar 
somente valores tangí-
veis. Elas são indiferentes 
aos talentos e aos traços 
artísticos que agregam 
um diferencial relevante 

à produção. Transformam tudo 
em commodity.” 

Castro acredita que esse mo-
delo é fruto da crescente fragili-
dade das agências perante seus 
clientes, aliada ao processo de 
desvalorização dos profissionais 
de RTVC — que, para o execu-
tivo, são peças-chave e de inteli-
gência no processo de produção. 
Ele também critica a ação de al-
guns clientes e pools. “Os atrasos 
das ordens de pagamento estão 
virando rotina. E, para compli-
car, os clientes ainda solicitam 
prorrogação dos vencimentos. 
Isso contribui para debilitar o 
fluxo financeiro das produtoras, 
que arcam com todo o custo de 
produção e honram com seus 
insumos e fornecedores.”

Contraponto 
Apesar de todas as dificulda-

des relatadas por Breno Castro, 

a Zeppelin prevê crescimento 
de 35% neste ano, uma taxa 
que, se atingida, seguramente 
ficará acima da registrada pelo 
mercado. A produtora planeja 
ainda investir US$ 200 mil nas 
instalações de São Paulo e Por-
to Alegre.

Enquanto muitas concor-
rentes passaram semanas ou 
meses paradas, a Zeppelin fe-
chou o primeiro semestre com 
avanço de 35% em relação ao 
mesmo período de 2008. De 
acordo com Castro, esse resul-
tado só foi possível porque, em 
dezembro, a empresa acertou a 
produção de nove filmes para 
JWT, DM9DDB e Santa Clara, 
com o início dos trabalhos 
agendado para janeiro.

A chegada dos novos direto-
res Carlos Manga Jr., Lô Politi, 
Rogério Souza, Robério Braga 
e JR ao casting da casa tam- à
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Rejane Bicca, da O2 sobre o ano: “Foi muito além das 
nossas expectativas. Nunca trabalhamos tanto”

Mercado

O desafio da superação
Os números já colhidos em 2009 sinalizam que o setor não se aproximará do bom desempenho dos anos 
anteriores. Mas a crise econômica não atingiu todos por igual. Há produtoras que tiveram crescimento.  
Algumas razões foram o investimento em grandes diretores, a volta para a publicidade de profissionais  
que vinham se dedicando ao cinema e maior aposta em conteúdo
Chico Silva
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bém aumentou a procura das 
agências pela Zeppelin. Para 
fechar o círculo virtuoso, a es-
colha de Marcello Lima como 
diretor do ano em 2008 pela 
Abap e a sua indicação para o 
Prêmio Profissionais do Ano 
2009 contribuíram para chamar 

a atenção do mercado para a 
empresa. “Esses dois fatores, 
além da chegada dos novos di-
retores e de maior procura pelo 
Marcello Lima, fizeram com que 
a gente conseguisse manter o 
faturamento nos meses de março 
e abril, que, na minha avaliação, 
foram os mais afetados pela cri-
se. A partir de maio retomamos 
o ritmo de trabalho. Em julho, 
sentimos que o mercado, como 
um todo, recuperou o fôlego”, 
completa Castro. 

Performance positiva
Outra que não tem do que 

reclamar deste ano de rolos 
curtos e orçamentos cortados 
é a O2. Os meses de janeiro, 
fevereiro e março registraram o 
melhor resultado comercial da 
empresa, que ganhou notorie-
dade internacional com longas 
como Ensaio Sobre a Cegueira 
e Cidade de Deus. Diretora de 
atendimento da produtora, Re-
jane Bicca informa, com satis-
fação, que o primeiro trimestre 
teve faturamento e volume de 
produção 40% maiores do que 
no mesmo período de 2008 — 
considerado um dos melhores 
anos da história da propaganda 
no País. “Foi incrível. O começo 
do ano foi muito além das nos-
sas expectativas. É uma coisa 
que fica até difícil de explicar. 
Nunca trabalhamos tanto”, des-
taca Rejane.

Uma análise mais apurada 
do caso revela os segredos do 
crescimento da casa. Na ava-
liação dos sócios da O2, dois 

fatores foram determinantes 
para o bom desempenho da 
produtora. Um é o reconheci-
mento aos diretores por parte 
do mercado. E não é para me-
nos. Poucas empresas podem 
se orgulhar de contar com um 
time formado por Fernando 
Meirelles, Cao Hamburger, Ce-
sar Charlone, Nando Olival e a 
revelação Paulinho Caruso, que 
deixou Fernando boquiaberto 
com a solução encontrada para 
o filme “Mosca”, produção da 
O2 para a campanha de novas 
assinaturas da Folha de S. Paulo 
criada pela Africa. 

Outro ponto destacado por 
Regiane foi o fato de a O2 ter 
filmado grandes campanhas no 
início do ano, caso das peças 
institucionais que apresentaram 
a parceria Sadia-Perdigão e al-
guns filmes da Coca-Cola. Vale 
destacar também que Meirelles 
deixou momentaneamente os 
projetos da telona de lado para 

voltar à labuta nas trincheiras 
da publicidade. Além de um 
novo filme da Loducca para a 
campanha “Clube da Nextel”, 
protagonizado pela escritora e 
apresentadora Fernanda Young, 
ele assinou a direção do comer-
cial “Contrário”, institucional da 
Volkswagen desenvolvido pela 

AlmapBBDO que trouxe uma 
divertida dupla de engenheiros 
alemães para a TV. 

Diversificação
Uma das três maiores pro-

dutoras independentes do País, 
com uma marca fortemente as-
sociada à seara cinematográfica, 
a Conspiração não pode come-
morar os mesmos resultados 
da O2. Seu diretor-presidente, 
Pedro Buarque de Hollanda, 
prefere não tocar em números. 
Mas reconhece que houve queda 
na demanda, se comparada a 
período similar de 2008. 

Até aqui, os principais tra-
balhos da produtora neste ano 
foram para Embratel (cliente da 
Almap), Honda (Fischer+Fala) e 
Mitsubishi (Africa). No entanto, 
nada comparado, por exemplo, 
à superprodução do lançamento 
do novo Gol, realizada no ano 
passado. A campanha, feita pela 
Almap, foi filmada por Andrucha 
Waddington e reuniu o fortão 
Silvester Stallone e a bela Gise-
le Bündchen para tecer loas às 
qualidades e aos atributos do 
repaginado modelo da monta-
dora alemã. Um dos comerciais 
foi gravado pelas ruas e avenidas 
da capital mundial do cinema, 
Los Angeles.

A volta de Andrucha ao nú-
cleo de publicidade da casa é 
motivo de otimismo para Buar-
que de Hollanda. Andrucha pas-
sou alguns meses na Espanha, 
onde filmou Lope, película que 
retrata a juventude do dramatur-
go espanhol do século 16 Félix 
Lope de Vega. Sonia Braga é uma 
das estrelas da obra, que será 
coproduzida pela Conspiração 
Films e cuja previsão de orça-
mento é de ¤ 13 milhões. 

Paulo Schmidt, presidente 
do Grupo Ink, está empenhado 
em uma importante missão. 
Ele luta para que as TVs aber-
tas abram espaço na grade às 
produções independentes. Sch-
midt lembra que, nos Estados 
Unidos, cerca de 80% das séries 
e telefilmes são realizados por 
produtoras como Academia de 
Filmes, O2 e Conspiração. 

No Brasil, esse número não 
chega a 5%. A mais recente expe-
riência nessa linha foi a minissérie 
Som e Fúria, exibida pela Globo e 
produzida pela O2, de Fernando 

Mais espaço para a produção independente na TV

Meirelles. Na TV fechada, o quadro 
se altera um pouco. Multishow, GNT, 
Discovery e Futura, entre outros, 
exibem com frequência programas 
feitos por independentes. 

Em entrevista ao jornal O 
Estado de S. Paulo, o diretor 
geral de entretenimento da TV 
Globo, Manoel Martins, afirmou 
que a emissora tem interesse 
em produzir conteúdo para além 
da TV aberta. Na mira, os canais 
Globosat. E citou Cilada, protago-
nizado pelo ator Bruno Mazzeo no 
canal Multishow, como a primeira 
experiência do modelo. Caso isso 

se confirme, o mercado teria um 
concorrente de peso na disputa 
por mais espaço para a produção 
independente nas grades da TV. 

De todo modo, o projeto é claro. 
“Nosso objetivo é chegar aos 30%, 
40% da produção em um médio es-
paço de tempo. Não daria para ace-
lerar muito, pois hoje não teríamos 
pessoal suficiente para dar conta do 
serviço.” Para alcançar essa meta, 
o mercado tem como ferramenta 
a Lei no 11.437/06, sancionada em 
dezembro de 2006 pelo presidente 
Lula. Ela permite que as emissoras 
de TV aberta abatam até 70% do 

imposto de renda pago na aquisi-
ção de produções internacionais, 
recurso destinado à formação de 
um fundo de fomento à indústria 
cinematográfica do País. Caso 
a emissora queira utilizar os 
recursos desse mecanismo para 
compra de uma produção nacio-
nal, ela só terá direito à exclusivi-
dade de exibição. A propriedade 
intelectual, ao contrário do que 
é hoje, continuará na mão dos 
produtores, que terão autono-
mia para negociar os direitos 
comerciais da obra com outros 
exibidores pelo mundo afora.

A Conspiração ainda não teve neste ano uma superprodução como a campanha do 
Gol em 2008, mas segmentos além da publicidade vêm garantindo retorno

A Academia de Filmes lançará três filmes de ficção: Cabeça a Prêmio, dirigido por Marco 
Ricca, Natimorto, de Paulo Machline, e Amanhã Nunca Mais, de Tadeu Jungle

Breno Castro, da Zeppelin: valorização dos 
diretores da casa garantiu faturamento
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Sônia Piassa aponta queda no número 
de produções, orçamentos achatados e 
atrasos de pagamentos
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Se para alguns dos gigantes 
do mercado o ano não está lá 
essas coisas, o que dizer de uma 
produtora fora do eixo Sul/Su-
deste do País? Nem o fato de ser 
uma das maiores da sua região 
atenua muito. Esse é o caso da 
baiana Malagueta Filmes. Além 
de Salvador, sua sede, a empresa 
atende grandes clientes em ou-
tras praças, como Recife e For-
taleza. Sempre que requisitada, 
fornece suporte e pessoal para 
as produtoras de São Paulo e Rio 
quando fazem uso das locações 
nordestinas em seus trabalhos. 

Um de seus sócios, Giovani 
Lima, foi convidado por João San-

À espera do verão

tana, notório profissional de marke-
ting político, a integrar a equipe de 
produção da campanha de reeleição 
do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Apesar dessas credenciais e de 
dispor de toda a estrutura necessária 
para produção, o momento é instável 
na casa baiana. “Janeiro e fevereiro 
foram bem complicados. Depois me-
lhorou. Em julho, tivemos outra que-
da. Mas não estamos acomodados 
não. Estamos fuçando, procurando 
outros caminhos”, conta Lima. 

O sócio da Malagueta garante 
que estourará fogos e espocará 
um bom champanhe em Itapoã 
se conseguir fechar o ano com as 
contas nas mesmas bases de 2008. 

Para isso acontecer, o setor imo-
biliário de Salvador, um de seus 
principais clientes, precisa reagir 
no segundo semestre. 

O verão é outro fenômeno 
que costuma dar uma aquecida 
no mercado baiano. Lima torce 
mesmo para que as coisas es-
quentem. Em um ano de vacas 
magras, uma eleiçãozinha não 
viria a calhar? “Eleição era me-
lhor antes. Hoje já não faz tanta 
diferença assim. Creio que, no 
fim das contas, representa uns 
10%, 15% do faturamento de 
um ano normal.” 

A Malagueta também anda 
interessada em cinema. A pro-
dutora tem um projeto próprio, 
uma cinebiografia do boxeador 
Popó, e uma coprodução com a 
Ouro 21 — de Homero Olivetto 
e Sergio Cuevas — para o filme 
Língua Seca, uma espécie de 
Mad Max do sertão, como de-
fine Lima.

Mas se a produção publici-
tária sofreu o impacto da crise, 
não se pode dizer o mesmo dos 
demais segmentos. Até para 
não se tornarem reféns das 
intempéries da propaganda, as 
produtoras investem cada vez 
mais em seus departamentos 
de conteúdo. A Conspiração 
é uma das líderes desse mo-
vimento. Nascida há 18 anos, 
ela já chegou ao mercado com 
a proposta de ser uma usina 
geradora de comunicação e 
conteúdo. Sua mais recente 
produção, A Mulher Invisível, 
de Cláudio Torres, com Selton 
Mello e Luana Piovani no elen-
co, acaba de bater a marca de 
2 milhões de espectadores em 
todo o País. 

O núcleo Multiplataformas 
(ler mais à pág. 38) já tem 
agendado para o segundo se-
mestre novas produções de TV 
para canais como Discovery, 
Multishow e Futura. Outra área 
que está recebendo atenção 
é a Conspira Corp., divisão 
responsável pela produção de 
conteúdo corporativo e bran-
ded content. O portfólio do 
núcleo conta com clientes de 
peso, como Petrobras, Ellus, 
Infoglobo e Ambev, entre ou-
tros. “A publicidade, como 
esperado, foi o segmento que 
mais sentiu esta crise, fun-
damentalmente nos grandes 
filmes, nas produções maiores. 
Essa queda, porém, foi com-
pensada pelo crescimento dos 
novos núcleos da empresa. O 
caminho é a diversificação — o 
que já estamos fazendo forte-
mente na Conspiração”, diz o 
Buarque de Hollanda. 

Sétima arte
Tal trilha tem sido seguida 

por variadas produtoras. Elas 
sacaram que, além do retorno 
de imagem, o cinema pode 
agregar outros valores à marca. 

No caso de O2 e Conspiração, os 
prêmios e o reconhecimento às 
suas produções tiveram impacto 
nos portfólios de clientes. “Não 
é possível afirmar que a O2 era 
uma antes de Cidade de Deus e 
passou a ser outra depois. Mas 
é inegável que a demanda pelo 
nosso trabalho aumentou consi-
deravelmente após a realização 
do filme”, diz Rejane Bicca. 

De olho no lance, concor-
rentes como Bossa Nova Films 
e Academia de Filmes, o braço 
cinematográfico do Grupo Ink, 
apresentam novos projetos no 
nicho da sétima arte. A Academia 
está preparando o lançamento de 
seus primeiros longas-metragens 
de ficção. Antes, havia produzido 
os documentários A Vida Até 
Parece uma Festa, que conta a 
trajetória dos Titãs, e Histórias 
do Rio Negro, uma viagem pelo 
lendário rio amazônico narrada 
pelo médico Dráuzio Varella. 
Agora chegou a hora de aumen-
tar o rolo e mudar de gênero. A 
produtora está com três filmes: 
Cabeça a Prêmio, estreia do 
ator Marco Ricca na direção de 
cinema, Natimorto, de Paulo 
Machline, e Amanhã Nunca Mais, 
de Tadeu Jungle.

Paulo Schmidt, presidente do 
Grupo Ink, torce pelo sucesso 
dos longas. Seria uma boa notícia 
em um ano em que o grupo não 
está tendo muitos motivos para 
comemorar. O primeiro semes-
tre foi complicado. As receitas 
tiveram queda de 28% — um 
baque e tanto, levando-se em 
conta que 80% do faturamento 
vem da produção publicitária. 
A mais atingida foi a Margarida, 
produtora de filmes de propa-
ganda do grupo. 

Em compensação, a Col-
meia, núcleo de projetos digitais 
do Ink, registrou um vigoroso 
crescimento de 246%. Mas o re-

sultado, apesar de muito come-
morado, acaba não afrouxando 
a corda. A empresa tem uma 
participação pequena — cerca 
de 10% — no total dos negócios 
do grupo. “Não imaginava que 
a crise pudesse nos pegar com 
tanta profundidade. O consolo 
é que agora o mercado tende a 
crescer”, diz. Schmidt acredita 

Giovani Lima, da baiana Malagueta 
Filmes, torce por reação do mercado 
imobiliário no segundo semestre

que, mesmo com a melhora 
aguardada para o segundo se-
mestre, o ano feche com um re-
sultado entre 10% e 15% inferior 
ao de 2008. 

Distribuição
Mesmo sendo novo, o de-

partamento de longa-metra-
gem da Bossa Nova Films, 

lançado há um ano, é uma 
das apostas da produtora. Ele 
trabalha em dois novos produ-
tos: Cresci na Mangueira, de 
Geórgia Guerra-Peixe, docu-
mentário que lança um olhar 
de carinho e esperança ao 
subúrbio carioca, e Tropicália, 
de Marcelo Machado, que se 
propõe a fazer um estudo à

Eduardo Tibiriçá, da Bossa Nova, conta 
que a empresa está estruturando núcleo 
de inteligência em tecnologia
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Tendência

Necessidade e evolução. 
Quando esses dois ingredientes 
se juntam, muita coisa costuma 
acontecer. A crise econômica 
mundial estabeleceu um am-
biente propício para a ação 
desses elementos no mundo 
da publicidade. E as produto-
ras, claro, não ficaram de fora 
desse movimento. A queda das 
receitas publicitárias fez com 
que as criadoras de conteúdo 
audiovisual amplificassem sua 
busca por fontes alternativas 
de faturamento. 

Os novos formatos de produ-
ção, propiciados especialmente 
pelo meio digital, aliados ao 
avanço da tecnologia, têm per-
mitido a concepção de projetos 
ousados e, em alguns casos, com 
custos inferiores ao convencio-
nal 35mm. Em virtude disso, 
há um consenso no mercado. A 
produção publicitária, tanto no 
Brasil como no mundo, sairá da 
crise muito diferente de como 
nela entrou.

Outro caminho é a explo-
ração de novos formatos de 
produção, as chamadas ou-
tras telas, como a direção do 
Festival de Cannes denomina 

essa tendência, que no mundo 
avança a passos de banda larga 
de alta velocidade, mas que no 
Brasil ainda trafega no ritmo 
de internet discada. O Grupo 
Conspiração, um dos moto-
res da retomada da produção 
cinematográfica brasileira na 
década passada, vem investindo 
fortemente no ramo. O núcleo 
Multiplataformas foi criado para 
desenvolver produtos dentro 
do conceito de comunicação 
integrada, como explica Pedro 

Buarque de Holanda, diretor-
presidente da Conspiração. 
“Aqui a transmídia deixou de 
ser conceito para se tornar re-
alidade. São vários os projetos 
que nascem dentro dessa linha 
na produtora”, explica. 

Entre eles está o site Al-
deia Viral, desenvolvido para a 
operadora Oi. Trata-se de uma 
iniciativa que busca a inter-
ligação de diferentes mídias, 
como web, TV e mobile. Uma 
marca do site é a interação. O 

objetivo é que o espaço se torne 
um ponto de troca de ideias e 
conteúdos entre os usuários — 
ou não — da marca, que faz da 
irreverência e do despojamento 
as características de sua estra-
tégia de comunicação. 

O branded content é outra 
possibilidade que vem sendo 
explorada. A Conspira Corp., 
núcleo de geração de conteúdo 
para grandes marcas, desen-
volve uma série de produtos 
dentro dessa filosofia, como 

filmes virais para web 
que podem se trans-
formar em anúncios 
de TV, conteúdos ins-
titucionais que geram 
programas televisivos 
de marca e captação 
de imagens em even-
tos que podem ganhar 
novas orientações em 
outras mídias. O Cons-
pira Corp. tem pesos 
pesados do mundo 
corporativo em seu 
portfólio, como Petro-
bras, Ellus, InfloGlobo 
e Ambev.

Enquanto a Conspi-
ração nasceu no celuloi-

Muito além dos 35 milímetros
Produtoras aceleram o passo em direção aos novos formatos. 
Mídias digitais, mobile e 3D estão no foco dos trabalhos
Chico Silva

Associação para explorar mercado de celulares

Os celulares representam um 
campo promissor para o setor de 
produção. Segundo a Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), em junho o País alcan-
çou a marca de 159,6 milhões 
de assinantes do Serviço Móvel 
Pessoal (SMS), com teleden-
sidade (número de aparelhos 
para cada 100 habitantes) de 
83,47%. Um mercado gigantes-
co que desperta a atenção das 
produtoras sobre a necessidade 
de abastecer a plataforma de 
conteúdo e entretenimento. 

Uma iniciativa desse segmen-
to foi a associação da brasileira 
Like Filmes com a norueguesa 
Ouvi. As duas unem forças para 
desenvolver projetos de mobile 
marketing. Mas o foco não está 
no iPhone ou nos celulares 3G. 
Opção movida por uma simples 
questão aritmética. Esses dispo-
sitivos representam hoje pouco 
mais de 1% da base de aparelhos 
no Brasil. A Like Oslo, nome da 
nova empresa, que abre suas por-
tas nesta semana, aposta na cul- O norueguês Tore Haugland e o brasileiro Marco Silva uniram esforços e abriram a Like Oslo

tura do SMS, o torpedo, entre os bra-
sileiros, como explica o norueguês 
Tore Haugland, sócio dos brasileiros 
da Like. “Na Europa, quase 100% 
dos usuários usa o torpedo como 
ferramenta de comunicação. No 
Brasil, esse percentual está na casa 
dos 60%. Nossa proposta é fornecer 
produtos que potencializem o uso do 
SMS e gerem alternativas de negó-
cios para operadoras e anunciantes.” 

Para exemplificar suas ideias, 
Tore recorre a uma atração bem 
conhecida dos brasileiros: o Big Bro-
ther. Segundo ele, na Escandinávia 
o SMS desempenha um papel muito 
maior no reality show do que sim-
plesmente ser uma das plataformas 
que ajudam a decidir o eliminado 
da semana. “Interação é o jogo. Do 
celular você pode entrar em chats, 
mandar fotos para aparecer na TV, 

trocar torpedos com os partici-
pantes. Há uma gama de serviços 
relacionados à plataforma que 
ainda não chegou por aqui. Esse 
será o trabalho da Like Oslo.” 

Na visão do brasileiro Marco 
Silva, diretor de planejamento e 
sócio de Tore no empreendimen-
to, o objetivo da nova empresa 
é gerar novas fontes de fatura-
mento para ela e seus parceiros. 
“Mais do que nunca as produtoras 
não podem ficar dependentes 
de um único segmento”, diz. 

Silva lembra que no Brasil os 
serviços respondem por 3% do 
total das receitas do setor de te-
lecomunicações. Na Europa, apli-
cativos, SMS e MMS representam 
30% do faturamento dessas em-
presas. No Japão, o país do mo-
bile, esse número chega a 45%. 
“Seria razoável pensarmos que 
no Brasil esse percentual possa 
atingir os 30% num médio espaço 
de tempo. Para isso precisamos 
desenvolver produtos, e que o go-
verno baixe a carga tributária que 
incide sobre eles”, pondera Tore.

de caso do movimento que 
conferiu uma nova identidade 
estética à música brasileira. 
Cresci na Mangueira teve o seu 
edital de finalização aprovado 
pela Ancine, e será coprodu-
zido pela portuguesa Filmes 
do Tejo, que assinou a última 
obra do mestre Manoel de 
Oliveira: Cristovão Colombo, o 
Enigma, que radiografa a vida 
do navegador que descobriu o 
novo mundo.

Para completar, o média-
metragem Riobaldo e Diado-
rim, inspirado na mais famosa 
obra de Guimarães Rosa, terá 
distribuição internacional. E 
a aventura cinematográfica 
não para por aí. A Bossa Nova 
comprou os direitos de produ-
ção de Rio, Eu Te Amo. Depois 
de Paris e Nova York, o Rio 
será o cenário do projeto que 
convida diretores consagrados 
a dar sua visão sobre a cidade 
em pequenas histórias que, 
amarradas, compõem o longa. 
A versão carioca terá dez dire-
tores de cena e um de transi-
ção. O filme já foi apresentado 
ao mercado e está em fase de 
captação de recursos. 

Os planos de expansão da 
Bossa não se limitam ao cine-
ma. A empresa está estruturan-
do seu núcleo de inteligência 
de tecnologia. Esse departa-
mento será o responsável pela 
criação dos produtos dedica-
dos à esfera digital, às redes 
sociais e às novas fronteiras 
de conteúdo. Sócio-produtor 
executivo da Bossa Nova Fil-
ms, Eduardo Tibiriçá deseja 
fazer desse espaço uma usina 
geradora de conceitos virtu-
ais. Esqueça essa história de 
videozinho para o YouTube que 
depois pode ser adaptado para 
30 segundos. “Precisamos ter 
consistência de conteúdo. Fa-
zer vídeo para postar em rede 
social não me interessa. Nessa 
área teremos profissionais que, 
além de bons diretores de ví-
deo, terão familiaridade com os 
signos e as particularidades da 
linguagem digital”, diz. 

Tibiriçá espera, com isso, 
aumentar a participação das 
novas mídias no bolo de fatu-
ramento da empresa. Hoje, as 
áreas de entretenimento, web 
content e product services já 
respondem por cerca de 25% 
das receitas da casa, um in-
cremento de 7% de share em 
relação ao último ano. O per-
centual é considerado alto para 
os atuais padrões do segmento 
audiovisual. Apesar dos pesa-
res mundiais, Tibiriçá trabalha 
com um crescimento de 15% 
sobre o faturamento global da 
produtora no ano passado.

Colmeia ajudou a viabilizar a campanha vencedora do Punto T-Jet Turbo, da Fiat. O case, 
criado pela AgênciaClick, faturou o GP de Cyber no Wave Festival deste ano
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de e estendeu seus tentáculos ao 
universo digital, a Colmeia Filmes 
já foi concebida dentro deste ad-
mirável mundo novo. A produtora 
é um dos sete braços do Grupo 
Ink, um dos maiores complexos 
de produção audiovisual do País. 
Como gosta de dizer seu produtor 
executivo, Eduardo Camargo, a 
Colmeia é uma casa meio diferen-
te. Ali, tecnologia e criação traba-
lham em sincronia, como se pode 
ver no principal job da produtora 
no ano. Ela foi uma das empresas 
envolvidas no desenvolvimento do 
game criado para o Punto T-Jet 
Turbo, da Fiat. 

No jogo, os participantes do 
Big Brother Brasil 9 simularam, 
de dentro da casa, uma corrida 
virtual contra o piloto Luciano 
Burti, que acelerava pelas cur-
vas e retas do Autódromo de 
Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. 
Isso só foi possível graças ao de-
senvolvimento de um complexo 
sistema de telemetria que cru-
zava os dados do carro na pista 
com os do simulador na casa. A 
prova teve dois vencedores. Um 
foi o artista plástico Max Porto, o 
brother que fez o melhor tempo 
no game e, com isso, levou um 
Punto para casa. O outro foi a 

indicativo do novo papel que as 
produtoras podem assumir na 
relação com clientes e agências. 
“Nossa proposta não é apenas 
fazer filmes para a internet. 
Queremos ser consultores dos 
projetos dos nossos parceiros. 
As possibilidades são ilimitadas. 
E estamos só no começo da ca-
minhada”, afirma Eduardo. 

A empresa terá um teste de 
fogo para comprovar suas convic-
ções. A Colmeia acaba de vencer 
a concorrência que determinou 
a nova fornecedora de conteúdo 
digital para a Petrobras. 

Webserie 
Há mais um serviço dispo-

nibilizado pela produtora: o 
Enxame, um site experimental 
hospedado dentro do endereço 
eletrônico da empresa. Lá há 
espaço para vídeos, podcasts e 
talk shows online, casos do Mas-
saroca, Omeletv e Smellycast, e 
conteúdo alternativo de entre-
tenimento, exemplo do Flying 
Kebab, a primeira websérie de 
ficção da marca realizada por 
um combo de brasileiros que 
vivem em Beirute, capital do Lí-
bano. “Ao contrário da Colmeia, 
que tem a proposta de ser uma 

butique de produção, no Enxa-
me buscamos volume. Nossa 
ideia é coproduzir bastante ma-
terial e buscar anunciantes que 
desejem associar suas marcas 
ao conceito desses produtos”, 
esclarece Eduardo. 

Num cenário em que “os 
fracos não têm vez”, produtoras 
que não sejam associadas a gran-
des grupos também se preparam 
para as demandas exigidas pelos 
novos tempos. É o caso da Dína-
mo. Há 12 anos no mercado, a 
empresa está abrindo seu quarto 
front de atuação. A divisão de 

novas mídias, a ser lançada nos 
próximos dias, apresenta-se com 
a proposta de desenvolver pro-
jetos para web, mobile e games. 
Ela se une aos departamentos de 
entretenimento (voltado para a 
produção de conteúdo para TV, 
cinema e internet), digital (que 
responde pelos trabalhos de 
computação gráfica, animação e 
3D) e filmes, que assina a produ-
ção publicitária da casa. 

De acordo com Eduardo 
Cama, sócio-diretor da Dínamo, 
uma produtora moderna tem 
de estar preparada para 

Colmeia, que ajudou a Agên-
ciaClick, criadora da campa-
nha, a faturar o Grand Prix 
na categoria Cyber no último 
Wave Festival, realizado em 
maio, no Rio. 

A campanha ainda teve 
mais um desdobramento. 
Dez jogadores que fizeram 
os melhores tempos no game 
instalado no site da ação en-
frentaram o piloto mineiro 
Cristiano da Matta num pega 
que confrontou o real e o vir-
tual no asfalto do circuito de 
Jacarepaguá. Para Eduardo 
Camargo, a experiência é um 

Edu Cama, da Dínamo: as produtoras 
têm de estar preparadas para atender 
a todas as demandas do mercado

Pedro Buarque de Holanda, da Conspiração: “Aqui a transmídia deixou de ser conceito 
para se tornar realidade. São vários os projetos que nascem dentro dessa linha”
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atender a todas as demandas de 
mercado. “As produtoras hoje 
têm a obrigação de estar na TV, 
no documentário, na animação 
e no digital. Quem não estiver 
terá sérios problemas para se 
manter num mundo onde as 
novas gerações já nascem na 
internet”, observa. 

Na linha do branded content, 
Edu conta que recentemente 
foi procurado por uma agência 
para desenvolver o projeto de 
um programa de TV que será 

suporte da campanha de um 
grande anunciante. Por ques-
tões contratuais, ele ainda não 
pode revelar maiores detalhes 
sobre a ação. A Dínamo também 
trabalha um reality show para 
uma grande grife de moda e faz 
pilotos para uma ação de mídia 
out of home, mais precisamente 
nos ônibus de São Paulo. “É um 
trabalho desafiador, pois temos 
de captar a atenção das pessoas 
sem o uso do áudio. É bem inte-
ressante”, completa.

3D sem óculos     
Enquanto Edu Cama busca 

a melhor maneira de prender a 
atenção e os sentidos dos usu-
ários dos coletivos, a 3D Impact 
Media parece ter encontrado 
a solução. A empresa tirou a 
tecnologia tridimensional das 
telas de cinema e a levou para 
monitores de alta definição ins-
talados em shopping centers, 
farmácias, lojas de departamen-
tos e aeroportos. Para assistir 
ao conteúdo exibido nas telas, o 

espectador não precisa colocar 
aqueles óculos extravagantes 
que acabaram se tornando a 
marca registrada da tecnolo-
gia. Isso é possível graças a um 
software especialmente desen-
volvido pelo departamento de 
tecnologia da empresa, asso-
ciado a um filtro ultrassensível 
instalado nas telas. 

Segundo o uruguaio Juan 
Barbé, diretor geral da Skycube, 
a produtora audiovisual do Gru-
po 3D Impact Media, o modelo 

traz uma experiência única para 
os anunciantes. “A projeção das 
imagens, a profundidade, o rea-
lismo... é tudo muito diferente 
do que já foi visto”, completa. 
Barbé cita também uma pes-
quisa encomendada ao instituto 
Millward Brown revelou que, 
enquanto uma tela em duas 
dimensões segura a audiência 
do espectador, em média, por 4 
segundos, uma tridimensional o 
hipnotiza por 11 segundos. 

Hoje há cerca de cem dessas 
telas espalhadas pelo Brasil. 
Mas, até por suas características 
e custos, ainda está longe de 
ser uma mídia de massa. Barbé, 
entretanto, acredita que, em 
alguns anos, sua abrangência e 
penetração atingirão índices ex-
pressivos. “Tudo é muito novo. 
Mas aos poucos o mercado está 
tomando conhecimento da tec-
nologia. O futuro é 3D. Estamos 
entrando na era Minority Report 
(filme de ficção científica estre-
lado por Tom Cruise e dirigido 
por Steven Spielberg).” 

Nesse cenário de oportunida-
des que se descortina para o se-
tor há produtoras que têm o seu 
modelo de negócio voltado para 
segmentos que não a publicidade 
e o entretenimento. É o caso da 
Take 5, cujo foco é o universo 
corporativo. Mais precisamente 
o treinamento online de funcio-
nários, prestadores de serviço 
e força de venda de grandes 
empresas, como a Intel. A Take 
5 conta com toda a estrutura de 
uma produtora convencional de 
vídeo, com câmeras digitais de 
alta resolução, estúdios, salas de 
finalização e edição. Para Alceu 
Costa Jr., diretor de novos negó-
cios da produtora, o treinamento 
corporativo a distância é uma 
ferramenta barata e ágil para as 
empresas. “Imagine a dificuldade 
que a Intel teria para promover 
uma reunião com mais de 15 
mil integradores? A internet 
possibilitou isso com um custo 
infinitamente menor do que teria 
para realizar um encontro físico 
entre eles”, explica. 

Juan Barbé, da Skycube: “O futuro é 3D. 
Estamos entrando na era Minority Report”
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