
Um dos principais meios de cativar 
possíveis consumidores em campanhas 
de publicidade é conversar diretamente 
com suas emoções. Atrair sua atenção 
bem como sustentar seu interesse inicial é 
desafio para qualquer comunicação, 

Em se tratando de peças que possuam 
áudio, essa tarefa de atrair e prender a 
atenção fica mais fácil, pois através de 
sons, música e outros elementos perce
bidos pela audição vamos direto ao emo
cional do interlocutor podendo cativar e 
conquistar o seu interesse pela mensagem 
que se deseja passar. 

O mercado de p rodução de áud io 
sempre esteve presente com forte atuação 
em campanhas de sucesso. Podemos sem 
dúvida nos concentrar e rapidamente nos 
lembrar de jingles que marcaram época, 
situações, gerações de pessoas que foram 
impactadas com tal comunicação. 

Por essa razão, a uti l ização dessas 
ferramentas sempre foi constante, permi
tindo que anunciantes se perpetuassem 
na memória das pessoas simplesmente 
pelo fato de associar sua mensagem a 
uma determinada música, uma melo
dia. Isso parece ter um efeito mágico e 
espontâneo na lembrança das pessoas 
que se envolvem, comentam e se sentem 
satisfeitas em elogiar determinado jingle, 
determinada campanha. 

Nos últ imos dez anos podemos des

tacar m u d a n ç a s muito significativas 
na forma de produzir e realizar música 
comercial. As ferramentas de produção 
passaram por um processo de mudança 
muito grande, abrindo portas para novos 
entrantes nesse mercado. 

Há 15 anos, montar um estúdio de 
gravação — bem como adquirir equi
pamentos m ín imos para a realização 
completa da produção de um material de 
áudio — exigia um certo investimento que 
consistia em uma barreira de entrada para 
esse mercado. 

Com a entrada da informática na pro
dução musical, todas as produtoras que já 
atuavam com equipamentos analógicos 
ficaram satisfeitíssimas com as novidades 
e facilidades que a tecnologia trouxe. Isso 
em um primeiro momento, pois à medida 
que essa situação representou uma série de 
facilidades para quem já produzia, também 
significou facilidades para novos entrantes. 

Isso trouxe uma série de consequên-
cias para o mercado, que se viu crescendo 
na oferta de empresas produtoras, as 
quais podiam alçar voos sem grandes 
investimentos, e a demanda pela com
pra desse tipo de serviço não parece ter 
acompanhado o crescimento dessa oferta. 
Conseguência: guerra de preços. 

Com isso passamos a lidar com um 
número muito maior de concorrentes, 
assim como passamos a lidar com uma 

variação muito grande nos orçamentos. 
Foi instaurada uma competitividade muito 
feroz, muitas vezes até injusta, em que 
produtoras entrantes, de posse das novas 
tecnologias e de algum talento, passaram 
a competir em um nível parecido com o 
das produtoras até então estabelecidas. 

O mercado começou a se mexer de 
forma nunca antes vista: a tecnologia que 
facilitou a vida de muitos t ambém trouxe 
amarguras concorrenciais. Ao longo desses 
anos, a oferta de tecnologia cresceu absur
damente com um acesso rápido por parte 
das produtoras, e essa tecnologia passou 
a estar presente na mão de todos. 

E o que, então, passou a ser o diferencial 

entre produtoras? Novamente nos volta
mos para o talento individual de músicos e 
produtores, que passaram a competir com 
o mesmo tipo de ferramenta de outras em
presas, no entanto tendo que diferenciar o 
seu trabalho no uso dessas ferramentas. 

Dentre todas essas mudanças, uma 
das mais positivas foi a aproximação da 
qualidade criativa e produtiva do que se 
faz no interior com a produção de destaque 
do horário nobre. Os sons, os timbres e 
todos os insumos de produção passaram 
a estar presentes em todas as produtoras, 
trazendo um nível técnico mais elevado 
para os anunciantes locais. 

A percepção da importância de uma 
produção de qualidade em áudio cresceu e 
se firmou como determinante para a exis
tência de uma produtora no mercado. 

Pode-se destacar como desafio para 
a produção no interior a disseminação do 
conceito de "concessão de utilização de 
fonogramas" assunto diretamente ligado 
às questões de direitos autorais, direitos 
conexos e fonomecânicos. A util ização 
por tempo, praça e meios deve sempre 
ser levada em conta na formulação de 
um orçamento, assim como a reutiliza
ção de uma determinada peça por um 
novo período deve ser realizada através 
da renovação da concessão inicial. Disso 
depende a existência — e permanência — 
das produtoras no mercado. 
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