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Quem percorre, aos solavancos, os paralelepípedos que cobrem a Avenida Mofarrej, na zona 
Oeste de São Paulo, já deve ter percebido as mudanças que, aos poucos, estão transformando 
a vizinhança. Os caixoteiros, caminhões e lojas atacadistas que vivem ao redor do Ceagesp - 
um dos maiores entrepostos comerciais do mundo - ainda estão lá, mas passaram a dividir 
espaço com técnicos de som, iluminadores, roteiristas e atores. 
 
Essa nova vizinhança é reflexo da chegada das produtoras de audiovisual à Vila Leopoldina. 
Desde 2004, quando a migração começou, várias companhias se instalaram no bairro, atraídas 
principalmente pelos grandes galpões de aluguel barato. Empresas como O2 e Villas Boas, 
além do estúdio fotográfico de Bob Wolfenson e da TV Brasil, já se fixaram no local. Em breve, 
a Cinemateca planeja levar parte de sua estrutura para a região. 
 
Com a movimentação, a Vila Leopoldina passa a expressar uma mudança que vai muito além 
da paisagem urbana e reflete a própria transformação que as produtoras de audiovisual - 
instaladas ou não na região - vêm fazendo para se adaptar às demandas do mercado. 
 
A criação de filmes publicitários ainda é a principal fonte de receita da maioria dessas 
empresas, mas o crescimento da TV paga e da internet estão proporcionando uma 
oportunidade de diversificação poucas vezes vista até agora. A produção independente ou 
coprodução de conteúdo para esses meios são os novos alvos. Isso sem falar na retomada do 
cinema brasileiro, que também está levando as produtoras a tentar a sorte na tela grande. 
 
"O mercado passou por uma grande mudança. Os novos meios geraram mais demanda", diz 
Daniel Soro, um do sócios da produtora Piloto. "A internet, por exemplo, abre perspectivas 
infinitas. Muitas já se efetivaram, outras ainda vão se concretizar." 
 
Fundada em 2003, a Piloto fica no bairro do Itaim, em São Paulo. Tem 60% da receita 
concentrada na área publicitária, mas como as empresas instaladas na Vila Leopoldina está 
buscando negócios em novas áreas. A produtora prevê estrear, em novembro, seu primeiro 
documentário - "Meu Amigo Claudio". O projeto de um longa, por enquanto mantido em 
segredo, também está engatilhado. 
 
O plano é aumentar a equipe de cinema e começar a produzir programas de TV. Atualmente, a 
Piloto tem 20 funcionários fixos e contrata "free lancers" dependendo da extensão do projeto, 
diz a sócia Biba Werdesheim. A empresa, cuja receita cresceu 13% no ano passado, começou 
a montar um plano de negócios e pretende encontrar investidores para produzir séries de 
animação. O foco, como na maioria das produtoras, é a televisão paga. 
 
Foi a chegada da TV por assinatura - e seu rápido crescimento nos últimos anos - que abriu o 
mercado de audiovisual para a produção independente no Brasil, diz Suzana Villas Boas, 
diretora da produtora que leva seu sobrenome. Com faturamento de R$ 3 milhões no ano 
passado e projeção de crescer 30% este ano, a Villas Boas se apoia tanto em projetos de 
publicidade como na produção para cinema e TV. "Se não tiver um pouco de cada coisa, [o 
negócio] não existe", afirma Suzana. 
 
Primeira produtora a se instalar na Vila Leopoldina, a Villas Boas está formatando o programa 
"São Paulo S.A.", sobre a economia e o jeito de viver dos habitantes da cidade. O programa 
será exibido pela TV Brasil e a companhia negocia com a TV Cultura. A estreia está prevista 
para 2010. No ano seguinte, a expectativa é de lançar um filme sobre a Amazônia, numa 
coprodução com a Gulaine Filmes.  
 
A O2 Filmes, responsável pelo sucesso "Cidade de Deus", já teve 90% de sua receita atrelada 
à publicidade. Hoje, a área publicitária responde por metade do faturamento e a de conteúdo 
para cinema e TV pelos demais 50%. Na televisão, a companhia já fez séries como "Som e 
Fúria", transmitida pela Rede Globo, e "Filhos do Carnaval", exibida pela HBO. 
 



Agora, a empresa está montando uma área nova, voltada à pós-produção. O projeto começou 
há dois anos e está sendo finalizado, diz a produtora Andrea Barata Ribeiro. Animação e 3D 
são os focos. Inicialmente, a área de pós-produção começou a atender à demanda da própria 
O2. O próximo passo é estender o serviço aos clientes externos - já está em andamento um 
projeto da Unilever para o canal Discovery Kids. 
 
O investimento da O2 na área de pós-produção foi de US$ 2 milhões em recursos próprios. A 
maior parte do dinheiro foi destinado à compra de equipamentos e melhorias nas instalações. 
 
A multiplicação dos projetos de audiovisual não está mudando só as produtoras. Empresas que 
não atuam diretamente na produção, mas sustentam outras fases dessa cadeia, também estão 
se atirando a novos negócios. 
 
A Quanta começou suas atividades focada na locação de equipamentos de iluminação e de 
movimento (gruas, trilhos), além de mobiliário (mesas, cadeiras etc). Mas a chegada da 
tecnologia digital, associada ao crescimento do número de produtoras e à criação de mais 
cursos universitários de audiovisual, forçou a empresa a dar uma guinada estratégica. 
 
A captação digital - cada vez mais usada pelas produtoras - reduz a necessidade de 
iluminação, dispensando o uso de grandes refletores, explica Edina Fujii, sócia da Quanta. O 
resultado é que os equipamentos de grande porte deixaram de ser tão procurados. Para não 
perder espaço, a Quanta adquiriu refletores menores para locação. A maior mudança, no 
entanto, veio em 2004, quando a empresa começou a construir seus estúdios na zona Oeste 
de São Paulo. 
 
Hoje, a Quanta tem quatro estúdios, de 300 a 1,2 mil metros quadrados na região. A diária 
varia, em média, de R$ 6 mil a R$ 12 mil. No caso de comerciais, a locação é feita por dia. 
Redes de televisão costumam alugar os estúdios por ano, sob valores mais baixos. Record, 
MTV, Canal 21 e Band , por exemplo, usam a infraestrutura da Quanta. 
 
Desde que se mudou para a Vila Leopoldina, em 2005, a receita da Quanta cresceu 30%, o 
que causou uma certa frustração. A projeção inicial era de dobrar o faturamento. Apesar disso, 
o número de funcionários fixos duplicou - para 64 profissionais - e a companhia tem obtido 
uma resposta rápida em parte de seu negócio de locação de infraestrutura. Além dos estúdios, 
a Quanta tem 14 salas, todas alugadas para pequenas produtoras. "Se tivesse 20, alugava 
todas", diz Edina Fujii. 
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