


AS PRODUTORAS são um setor da indústria 

publicitária que passa quase despercebido do público, 

mas são parcerias vitais. São elas que viabilizam, com sons 

e imagens, as ideias geradas na criação, a f im de conven-

cer o consumidor que aquela marca anunciada realmente 

tem todas as qualidades e requisitos exigidos. 

As primeiras produtoras gaúchas surgiram duas décadas 

depois da primeira agência de publicidade, a Star em 

1932, com a Rádio Publicidade, fundada por Maurício Si-

rotsky em 1951. Gravava spots em acetato, testemunha 

Raul Correa, o funcionário "número 1"da empresa e hoje 

diretor-geral: "Contratávamos locutores de rádio de Porto 

Alegre e eles gravavam textos. As rádios do interior gosta-

vam porque era uma voz diferente". Para gravar um jingle 

era necessário enviar um briefing pelos Correios até São 

Paulo, onde havia estúdios musicais. 

São praticamente 60 anos de mudanças profundas e trans-

formadoras. Hoje, não se manda mais briefing por carta, 

mas se grava um artista em qualquer lugar do mundo, na 

hora, com muita qualidade, sem sair de Porto Alegre. As-

sim: contrata um cantor inglês para gravar num estúdio 

londrino um jingle e tudo fica registrado, no mesmo mo-

mento, em Porto Alegre. 

O primeiro estúdio de gravação de jingles em Porto Alegre 

foi do radialista Ivo Serrão Vieira, aproveitando-se dos seus 

mais de 30 anos de experiência. Não tinha a qualidade dos 

estúdios americanos ou europeus, nem de paulistas e ca-

riocas, mas já barateou muito os custos. Abriu um mercado 

de trabalho para compositores, cantores e artistas locais. 

Quando Ricardo Garay, o sócio-diretor da Jinga, entrou 

neste mercado em 1978, já havia uma base consistente 

de produção de áudio e vídeo. Além de Serrão, ele lem-

bra as produtoras de Pedro Amaro,"que tinha a metade do 

mercado", porque trabalhava com a MPM. Havia, também, 

a Plug, com Geraldo Flach e Sepé Tiaraju de Los Santos e 

a ArteSom. "A tecnologia daquela época equivalia à van-

guarda dos anos 60 na Europa" diz. Garay e seu amigo Car-

los Henrique Ludwig gravaram em quatro canais nos estú-

dios da rádio Continental. As produtoras já tinham estúdio 

em oito, as gravadoras, em 16, mas 24, só em Nova York. 

Bem, o atraso tecnológico foi suplantado a partir da tec-

nologia digital e da informática. Mas todos esses anos de 

produção local deram um excelente fruto, avalia: "Temos 

uma escola muito forte, que não tem em outro lugar". 

A Jinga constituiu-se formalmente em 1981, ainda quan-

do o "horizonte de mercado terminava na ponte de Ca-

choeirinha" exagera um pouco. Hoje, compara, "quem 

começa pensa nos mercados do mundo". Aconteceu com 

a Bactéria Filmes, que completa três anos de atividade em 

setembro. O diretor Pedro Marques conta que em 2009 a 

produtora realizou um vídeo "para uma agência da Califór-

nia com um cliente na América Central". O comercial de 30 

segundos rodou em países como Guatemala, Honduras e 

El Salvador, "tá certo que somados esses países não dão a 

população do Rio Grande do Sul", diz,"mas mostra como a 

Internet facilita contatos". 

Às vezes, cruzar fronteiras significa ampliar a área de atu-

ação. A Radioativa, de Carina Donida e Marcelo Figueire-

do, está há 17 anos no mercado, além dos jingles e spots, 

acrescentou a produção de conteúdo e de musical ao seu 

trabalho. "Assim como uma agência de publicidade não 

pode fazer o que fazia há dez anos, nós também não", diz 

Carina. Foi um das maneiras encontradas para enfrentar a 

concorrência crescente e atender o mercado, pois "existe 

muita demanda para mídia internas e internet. Daqui e 

de fora, inclusive de fora do Brasil". Mas tudo está melho-

rando, garante Carina: "O pior para o mercado de áudio já 

passou". 

A C O N Q U I S T A DA IMAGEM 
O grande salto tecnológico para a imagem aconteceu em 

2008, acredita o diretor de comerciais Cláudio Catota, da 

Cápsula Filmes:"Foi quando a Cannon lançou a câmara 5D, 

com qualidade de imagem equivalente à dos filmes", a um 

custo imensamente menor, em torno de 3 mil dólares. Até 

então, os comerciais eram filmados em película, e transfe-

ridos para vídeo posteriormente. As produtoras de filme 

no Estado estavam ligadas ao cinema, como a Leopoldis 

Som, ou a Teixeira Produções. Nos anos 80, a Sabiá foi uma 

das primeiras produtoras de vídeo a alçar grandes voos, 

tendo como cliente a famosa secadora "Enxuta". "O ator 

Paulo José morava aqui, ele dirigiu uns 70 filmes de pu-

blicidade naqueles anos", recorda Ênio Lindenbaum, que 

dirigiu a Sabiá no final da década de 80. 

Lindenbaum foi um dos fundadores da Zeppelin, junto 

com José Pedro Goulart, em 1991, que conquistou nome 

nacional mantendo a sede em Porto Alegre. Mas segundo 

Carlos Henrique Ludwig (Calique), a conquista de São Pau-
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