
Produto tipo exportação 
Com valorização do real e crise financeira, volume de serviços de produção para clientes 
estrangeiros diminui. Conteúdo e incentivos são os focos da indústria para recuperar mercado. 

Avalorização do real em 
relação ao dólar, ligada ao 
fortalecimento da nossa 
moeda perante o mercado 
internacional, traz uma 

série de consequências preocupantes 
para algumas indústrias. Os setores 
mais prejudicados são aqueles que 
exportam produtos, já que veem sua 
lucratividade cair junto do valor da 
moeda americana. Entre as indústrias 
que sofrem com essa queda do dólar, 
está a do audiovisual. Isso porque uma 
de suas atividades é a de prestar 
serviços de produção a agências, 
produtoras e emissoras interessadas em 
filmar no país. É o chamado "production 
service", serviço que em 2009 sentiu 
com a crise financeira mundial o 
agravamento de uma situação que há 
cerca de três anos já era pouco favorável 
devido à valorização progressiva da 
moeda brasileira. 

Em 2009 o dólar teve a sua maior 
desvalorização em relação ao real, 
segundo estudo da consultoria 
Economática - no fechamento desta 
edição a moeda americana estava 
cotada a R$ 1,874. 

Junto com a moeda, as produtoras 
audiovisuais viram seus pedidos para 
serviço de produção sendo reduzidos. 
Agências e produtoras estrangeiras 
deixaram de fechar muitos de seus 
projetos com os brasileiros, para 
trabalhar com os vizinhos da Argentina, 
ou os sul-africanos de Cape Town. 

Segundo dados da Agência Nacional 
de Cinema (Ancine), em 2007 foram 
realizados, no total, 229 produções 
estrangeiras no Brasil. Já em 2008, 
foram 207. As produções publicitárias, 
que em 2007 foram 56, em 2008 foram 
para 38. Os dados de 2009 ainda não 
estão consolidados. 

Os números são um pouco diferentes 

dos da Film Brazil, programa de promoção 
internacional das produtoras publicitárias. A 
associação calcula que em 2008 foram 
realizados 45 trabalhos publicitários, e em 
2009, 37. A diferença dos números da 
Ancine ocorre, segundo a Film Brazil, porque 
a associação recolhe as informações das 
empresas diretamente. 

De qualquer forma, os dados deixam 
claro que existe uma queda nos serviços 
prestados pelas produtoras a clientes 
estrangeiros. Vale lembrar que quando se fala 
em serviços de produção, não se coloca na 
conta as produções brasileiras que contam 
com a participação de profissionais 
estrangeiros, tampouco as coproduções 
(aquelas nas quais o direito sobre a obra é 
dividido entre as produtoras envolvidas). 

Além dos números, a queda na procura e 
no fechamento de orçamentos para a 
produção no País pode ser medida quando se 
conversa com os profissionais responsáveis 
pela área internacional das produtoras. Na 
02 Filmes, segundo Bianca Corona, 
atendimento ao mercado internacional e de 
pós-produção da produtora, nos últimos dois 

ou três anos, o número de trabalhos em 
production service caiu de cerca de 20 
jobs por ano para seis ou sete em 2009. 
"Caiu o número de pedidos e de 
aprovações. Hoje a maioria do que 
recebemos são trabalhos que precisam 
obrigatoriamente do Brasil para filmar", 
diz Bianca. Na Conspiração também não 
foi diferente. "Orcei vários trabalhos ano 
passado, mas foi difícil de fechar", conta 
Renata Chuquer, atendimento 
internacional da produtora. "Acho que 
orcei uns 20 projetos, e fechei dois 
publicitários e um de conteúdo", diz. 

Na BossaNovaFilms, o production 
service e a produção fora do país chegou 
a representar 20% do orçamento, há 
cerca de quatro anos. 

O principal motivo apontado como 
responsável pelo sumiço dos serviços de 
produção no Brasil é a desvalorização do 
dólar. "Com o dólar a R$ 2,70, o Brasil 
concorria bem. Desde que ele começou a 
cair, junto foram os orçamentos", diz 
Irma "Jimmy" Palma, sócia e produtora 
executiva da área interativa e da 
publicidade internacional da 
BossaNovaFilms. 

O diretor executivo de longa-
metragem da Mixer, Vicente Amorim, 
conta que durante anos foi vantajoso 
produzir no Brasil, pois havia no País 
equipes boas, cenários diversificados e 
várias etnias para oferecer. Com a alta 
do dólar, porém, o Brasil deixou de ser 
tão atraente. "Há outros países, que 
também têm essas características, onde 
o dólar não caiu tanto", diz. 

Amorim afirma que o Brasil não é 
mais um país barato para produzir, e 
que hoje o custo de equipe e 
equipamento acaba sendo praticamente 
o mesmo dos estrangeiros. "O que fazia 
a diferença era o câmbio", lembra. 
"Houve uma queda no serviço de 
produção ligado ao preço. O que 



permaneceu foram casos 
avulsos, em que é preciso 
filmar no Brasil". 

Além da equipe e do 
equipamento, específicos da 
área audiovisual, outros 
fatores não diretamente 
ligados ao setor influenciam 
a decisão por filmar no País, 
como os preços de produtos 
e serviços. "Há ainda hotel 
e passagens para a equipe 
estrangeira", lembra Renata, 
da Conspiração. 

Assim, muitas produções 
acabam indo parar em nossos 
vizinhos, os argentinos, e ainda com 
uruguaios e chilenos. 

Além da valorização do real, em 
2009 a crise também levou o número 
de orçamentos para baixo. Afinal, foi 
um ano em que a publicidade mundial 
sofreu uma forte retração. 

Na opinião do gerente executivo da 
Film Brazil, Paulo Henrique Miranda, o 
mercado internacional de publicidade 
procurou manter o dinheiro circulando 
dentro de seus países, priorizando 
produções que pudessem ser realizadas 
por parceiros locais. No entanto, ele diz 
que a procura por produções brasileiras 
não desapareceu "Percebemos que 
houve uma boa demanda por 'full 
production', que são produções 
elaboradas por nossas agências e 
executadas inteiramente por produtoras 
e diretores locais, mas que depois são 
veiculadas em outros países", diz. 

No entanto, para a maioria das 
produtoras, a área de production 
service sofreu em 2009 com a retração 
de países como Estados Unidos. Para a 
Ocean Films, que está focada em 
production service e tem uma filial em 
Buenos Aires, a dependência do 
mercado internacional foi devastadora. 
"2009 foi o pior ano da produtora", 
conta o produtor executivo Cristian 
Marini. "As pessoas vêm ao Brasil para 
filmar, não porque o país tem praias 
bonitas, mas porque é barato. Claro que 
existem alguns casos em que precisam 
do Brasil em suas produções, mas em 
geral, o que manda é o orçamento". 
Enquanto em 2007 a produtora fez dez 

"Caiu o número de pedidos 
e de aprovações. Hoje a 
maioria do que recebemos 
são trabalhos que precisam 
obrigatoriamente do Brasil." 
Bianca Corona, da 02 Filmes 

projetos e em 2008 12 projetos, 
em 2009 esse número foi para 
sete. A produtora costuma 
receber cerca de 120 projetos 

para orçar durante um ano. 
Para sobreviver em tempos difíceis, a 

Ocean Films tem buscado focar em projetos 
maiores, que permitem a formação de 
"caixa". Além da trajetória da produtora, 
Marini conta que o trabalho de networking, 
captando clientes no exterior, também tem 
sido muito importante. 

No caso das produtoras que trabalham 
com empresas nacionais, e que tem no 
production service apenas mais um tipo de 
serviço, o impacto da crise não foi tão forte 
quanto foi para aquelas que dependem do 
mercado internacional. "Essa queda é uma 
pena, claro, mas ela não afeta a nossa 
estrutura", diz Bianca, da 02 Filmes. 

Conteúdo não-publicitário 
Nem só de filmes publicitários vive o 

mercado de serviços de produção. Também no 
conteúdo o Brasil serve de locação para 
produtoras e emissoras estrangeiras, deixando 
por conta das brasileiras a realização das 
filmagens e gravações. É o caso da Mixer, que 
filmou durante dezembro de 2009 o piloto da 
série "Rio", ambientada na capital carioca. 

0 piloto, que ainda não foi negociado com 
emissoras nos Estados Unidos, é da produtora 
Stone Village, e tem como produtor e diretor 
Scott Steindorf, que tem no currículo a 
produção executiva da série "Las Vegas". A 
maior parte do elenco e da equipe que 

participou das filmagens era brasileira. 
São casos como esse que têm 

movimentado a área de serviços de 
produção de algumas produtoras, já que 
estão mais ligados à necessidade de ter 
o Brasil como locação do que ao preço. 
Embora sejam mais esporádicos do que 
os trabalhos de publicidade, esses 
projetos têm orçamentos maiores. 

Além de "Rio", a Mixer está orçando 
outros três serviços de produção de 
conteúdo de grande porte, ligados ao 
País. "O Brasil está na moda", diz 
Vicente Amorim. Ele aposta na área de 
conteúdo como motor dos serviços de 
produção caso a moeda continue a ser 
cotada nos valores atuais. "Acredito que 
em publicidade não voltará a ser o que 
era há quatro, cinco anos atrás. A não 
ser que o dólar suba. Os picos serão nos 
eventos, como Copa e Olimpíadas", diz 
Amorim. "Já o conteúdo, percebo, em 
conversa com outros executivos, que a 
tendência é de subir". 

Quem também acredita no conteúdo 
é a Conspiração. "É o setor que mais 
cresce no mundo", diz Renata. Em 15 
de fevereiro, a marca Converse estreia 
uma campanha mundial com três filmes 
sobre três artistas brasileiros 
produzidos pela Conspiração 
exclusivamente para a Internet. 

Não pode, não 
Além das vantagens financeiras 

evidentes proporcionadas por um 
serviço de produção, há ainda outros 
motivos para que as produtoras alme
jem por tempos melhores para esse tipo 
de trabalho. O serviço de produção per
mite, entre outras coisas, intercâmbio 
cultural, divulgação do nome da produ
tora no exterior e promoção do Brasil 
como polo produtor. "O mais legal desse 
tipo de serviço é atingir o mundo intei
ro. Ter a marca lá fora", diz Bianca, da 
02. "Além disso, há a possibilidade de 
intercâmbio com pessoas da sua área 
de atuação de outros países". 

Essa atuação com pessoas de países 
e culturas diferentes exige cuidados 
jurídicos e muita paciência e jogo de 
cintura para explicar aos estrangeiros 
como se filma no Brasil. Segundo 
Bianca, existe um esforço maior para 



mostrar certas coisas aos estrangeiros. 
"Eles não conhecem seu equipamento, 
seu diretor de arte, enfim, é preciso fazer 
um trabalho de venda desses elemen
tos". Um dos itens que sempre gera 
questões nos estrangeiros é o transporte. 
"No exterior, cada um usa o seu carro 
para se locomover. Aqui, alugamos vans 
de produção. É exaustivo explicar o 
custo disso", conta a executiva. 

Ainda é preciso ter cuidados por 
parte do produtor para não cair em 
"enrascadas", com produtoras pouco 
transparentes. Para Amorim, se o 
projeto for tocado com inteligência, 
quase não há "contras" para esse tipo de 
serviço. Ele lembra que há exceções, 
como produtores estrangeiros que 
acham que no Brasil "pode tudo". "Essa 
é uma percepção antiga, que está 
mudando. Também parte do produtor 
brasileiro não prometer nada que não 
seja factível", diz. 

Para "Jimmy", esse preconceito em 
relação ao país precisa ser revertido. 
"Temos que reforçar nossa presença, 
nossos atributos. Enfrentamos quem não 
tem informação sobre o Brasil. Mas não 
há nada que uma boa relação, boas 
locações e bom serviço não apaguem", 
diz. Ela acredita que isso pode ser 
resolvido com um esforço de projeção da 
área de produção brasileira, para que os 
estrangeiros entendam melhor o que é o 
País. "Quando se fala em futebol e 
Carnaval, as pessoas pensam no Brasil. 
Pode parecer pretensão, mas queremos 
que o Brasil seja lembrado também 
quando se fala em produção", idealiza. 

Façam suas apostas 
Para que o serviço volte a ser 

abundante como foi no passado, os 
profissionais não podem apenas apostar 
na desvalorização do real. 
As associações Film Brazil e 
Aliança Brasileira de Film 
Commissions (Abrafic), 
representantes, 
respectivamente, das 
produtoras publicitárias e 
das Film Commissions 
(órgãos, geralmente ligados 
a governos locais, que visam 
promover e facilitar a vinda 

"Enfrentamos quem não 
tem informação sobre o 
Brasil. Mas não há nada 

que uma boa relação, 
boas locações e bom 

serviço não apaguem." 
Irma "Jimmy" Palma, da 

BossaNovaFilms 

de produções para a sua região) 
realizam ações para impulsionar 
a transformação do País em polo produtor. 

No caso da Film Brazil, Miranda diz que 
nos próximos anos, além das ações focadas 
no desenvolvimento de negócios e na 
ampliação do número de produções 
internacionais, a Film Brazil focará nas 
características tipicamente brasileiras que as 
produções locais podem oferecer. "Vamos 
focar no 'brasilianismo', no nosso 'toque de 
Midas' que transforma até mesmo uma 
produção publicitária com conceitos 
internacionais em algo unicamente brasileiro". 
Além disso, está em estudo para 2010 a 
realização do Film Brazil Show, uma mostra 
dos cem melhores comerciais produzidos 
pelos associados em 2009. "Nossa intenção é 
que este evento aconteça em polos criativos 
como Los Angeles, Nova York, Berlin, Londres 
e Tóquio e atinja um público de até duas mil 
pessoas por edição", conta. 

Já a Abrafic informa que pretende este 
ano realizar estudos para baratear a mão de 
obra brasileira. Em abril, durante o Locations 
Trade Show, os representantes de film 
commissions brasileiras conversarão com um 
representante do The Incentives Office, para 
discutir os incentivos de produção. Essa 
questão é uma das principais preocupações 
dos produtores. Já que não têm qualquer 
poder sobre a variação cambial, eles buscam 
a mudança das regras dentro do país para 
produções estrangeiras. A queixa principal é 
da falta de incentivos fiscais para filmar no 

Brasil - as linhas existentes hoje 

"Acredito que em 
publicidade não voltará a ser 
o que era há quatro, cinco 
anos atrás. Já o conteúdo, 
percebo, em conversa com 
outros executivos, que a 
tendência é de subir." 
Vicente Amorim, da Mixer 

são voltadas para a 
coprodução internacional. 
"Os orçamentos nem 
chegam aqui. Os 
estrangeiros querem 
mecanismos de incentivo. 
Para entrar na área de 
ficção, que é muito rentável, 
seria preciso ter incentivos, 
como existem no Canadá", 
diz Denise Gomes, sócia e 

produtora executiva da área de 
entretenimento da BossaNovaFilms. 

Marini, da Ocean Films, ressalta o 
papel das associações e do apoio da 
Apex na divulgação da indústria, mas 
reclama de outros empecilhos para o 
desenvolvimento das produções 
estrangeiras no país: impostos e 
alfândega. "Trazer equipamento de 
forma provisória para o Brasil não tem 
nenhuma facilidade. A alfândega não 
entende de prazos", afirma. 

Para Renata, da Conspiração, será 
preciso se adaptar. "Temos que adaptar 
nossos orçamentos. Hoje os orçamentos 
são metade do que eram no passado. 
Temos que começar a produzir com 
menos", diz. 

Uma das maneiras para diminuir o 
custo e que já tem sido utilizada pelas 
produtoras - e solicitada pelos clientes -
é a adoção de câmeras de cinema 
digital. "Com os orçamentos mais 
apertados, o HD barateia o custo de 
produção. O Brasil vai ter que se equipar 
bem nessa área", diz Marini. 

Mesmo que o dólar continue no 
patamar que está hoje, é possível que 
em 2010 o serviço ganhe espaço. Isso 
porque de junho a julho acontece a 
Copa do Mundo de Futebol na África 
do Sul, que acaba atraindo atenção 
para o Brasil, "país do futebol". Além 
disso, eventos que serão realizados no 
Brasil no futuro, como os Jogos 
Olímpicos de 2016 ou a Copa de 2014, 
podem servir para trazer mais 
produções. "Prevemos uma 
regularização no volume de produções 
internacionais que foi impactado pela 
crise mundial em 2009. Devemos ter 
um aumento de 20% em relação ao 
ano anterior", conclui Miranda. 
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