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Questões antigas  
seguem sem solução
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Há décadas, produtoras de imagem e de som resistem às 
mesmas faltas: de planejamento, de prazo e de verba

Guilherme Azevedo

Se um leitor desavisado to-
passe, numa biblioteca espe-
cializada em comunicação, com 
uma publicação de 40 anos atrás 
sobre o mercado de produção 
publicitária no Brasil, se sur-

preenderia. Pois as questões 
discutidas naquela época, as difi-
culdades, os desafios, os anseios, 
guardariam mórbida semelhança 
com as que movimentam a ativi-
dade nos dias de hoje. 

No tripé da comunicação pu-
blicitária, formado por empresas 
anunciantes, agências de propa-
ganda e produtoras de imagem 
e de som, este último sempre 
foi o menos rico e rentável. “O 

que temos observado, de fato, 
é uma força contínua e consis-
tente, por parte dos clientes, no 
sentido de arrochar os preços”, 
reclama Thomas Roth, diretor 
da Lua Nova. Ele alerta para o 

que chama de “conduta preda-
tória”: “A agência nos espreme 
até o osso, depois ainda somos, 
mais uma vez, apertados pelo 
cliente.” Segundo Roth, “parece 
que as pessoas perderam 
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a noção da importância 
do trabalho do áudio na 
comunicação”.

Muito dessa queixa da 
pressão por preço cada vez 
mais baixo vem de uma 
prática relativamente nova 
no mercado de comunica-
ção: as temidas mesas de 
compras dos anunciantes. 
Elas são mecanismos que 
vigoram principalmente 
em grandes empresas e 
centralizam, em um único 
departamento, todas as 
compras realizadas pela 
companhia, indistintamen-
te, de insumos básicos, 
como materiais de limpe-
za, a produtores de con-
teúdo. 

A fúria das produtoras 
de imagem e som com 
relação ao avanço desta 
prática deve-se aos crité-
rios de cotação e avaliação que 
caracterizam como inválidos e 
injustos, e ao despreparo dos 
técnicos que conduzem as ne-

Evolução da produção brasileira

Ano Requerimentos de registro de obras publicitárias

2010 40.607

2009 37.016

Crescimento 9,70%

Fonte: Ancine (Agência Nacional do Cinema). Números incluem obras que pagam Condecine, campanhas 
beneficentes (isentas da contribuição) e publicidade de pequena veiculação (exibidas em cidades com 
até 1 milhão de habitantes). 

Para internet é mais barato?
Uma questão da era pré-banda larga ainda 

gera discussão: o investimento necessário para 
viabilizar produção de peças audiovisuais para 
a internet. O fato é que a fase da produção 
amadora para a mídia nova já passou. A chance 
de uma ideia boa ir de tweet em tweet espon-
taneamente, de se destacar em meio à acirrada 
competição pela audiência, está diretamente 
ligada à qualidade técnica do produto final.

Porém, há muita gente no mercado que ainda 
dá de ombros para o fato e é disso que se queixa 
Alex Mehedff, produtor executivo da Hungry 
Man. “Realizar filmes ou projetos audiovisuais 
tanto para off-line como para online não faz a 
mínima diferença – filmagem é filmagem. Hoje, 
no Brasil, ainda querem trabalhar filmes para 
online com uma verba reduzida, com o discurso 
‘mas é para Internet’”, acusa.

Raul Doria, da Cine, indica a consequência 
da verba pequena para a produção de filmes para veiculação na internet: “Já que a mídia é 

gratuita e o acesso, democrático e ilimitado, 
e com a vasta abrangência do mundo digital, 
se sua mensagem não for realmente incrível, 
impactante, não passará de uma efêmera video-
cassetada”, compara.

Para Fernando Nobre, da BorghiErh/Lowe, 
investir em produção, quando se veicula algo 
no ambiente interativo, costuma ser a diferença 
para que a ideia efetivamente aconteça, ou não. 
“Evidentemente que certas ideias, ousadas, 
poderosas ou escrachadas não dependem disso, 
mas estas são exceção.”

Na Brasileira Filmes, a diretora executiva 
Magda Barbieri defende o profissionalismo: 
“Boas ideias — e elas são muitas e diversas 
— precisam de bons realizadores, não adianta 
chamar o consumidor final para criar e o vizinho 
de porta para produzir, em algum momento isso 
não vai atingir o objetivo final”, alerta.

Alex Mehedff, da Hungry Man, se queixa das verbas reduzidas 
dos filmes para veiculação na internet

Magda Barbieri, da Brasileira Filmes: “não adianta chamar o con-
sumidor final para criar e o vizinho de porta para produzir”

Thomas Roth, da Lua Nova, lamenta a perda da “noção 
da importância do trabalho do áudio na comunicação”

quando não a ausência dela, pois 
o projeto teve que passar por 
inúmeras rodadas de negociação 
nas mesas de compra da vida. 
Está aí a grande controvérsia: 
produção não é commodity”, 
sustenta Doria.

No lado das agências de 
propaganda, o assunto mesa 
de compras também ressoa, 
solidariamente. De acordo com 
Xanna D’Aguiar, diretora de RTV 
da Neo gama/BBH, a maioria das 
mesas de compras dos anuncian-
tes desconhece a natureza de um 
filme ou peça audiovisual. “Essa 
é uma compra extremamen-
te técnica, diferentemente de 
hard ware, software ou produtos 
tangíveis. Um filme é um produto 
que combina aspectos culturais, 
artísticos, de entretenimento, de 

João Daniel Tikhomiroff, do grupo Etc, diz que o prazo exíguo  
acaba sendo mau negócio também para os anunciantes

informação e de vendas. Tudo 
isso produzido por um processo 
industrial que nunca vai con-
seguir eliminar da equação o 
aspecto humano. Sem conhecer 
bem esse produto, suas caracte-
rísticas e nuances, não há como 
saber realmente comprá-lo”, ex-
plica. Por isso, ela defende, como 
prioridade do mercado, a qualifi-
cação da mesa de compras. “Para 
saberem o que estão negociando 
e comprando”, sugere.

F e r n a n d a  S o u s a ,  d a 

Fischer+Fala, pede capacita-
ção, somada à valorização pro-
fissional. “Cada vez mais vemos 
profissionais não preparados em 
cargos importantes. É como se 
um leigo resolvesse reger uma 
orquestra. Quem só pensa em 
economizar acaba economizando 
qualidade”, critica.

 
Orçamento apressado 

A urgência desmedida da 
produção publicitária no Brasil, 
mercê do processo deficiente de 
planejamento, é outra grande 
questão, que se reflete sobre a 
saúde empresarial da produção 
publicitária. João Daniel Tikho-
miroff, presidente do grupo Etc 
Participações, cujo carro-chefe 
é a Mixer, considera a falta de 
prazo o nosso maior problema. 

“Tanto de orçamento quanto de 
produção”, frisa.

Segundo Tikhomiroff, que 
é o diretor de filmes publicitá-
rios mais premiados da história 
brasileira, o prazo exíguo acaba 
sendo mau negócio também 
para quem paga a conta, isto 
é, a empresa anunciante. É 
que, com essas circunstâncias 
de trabalho, não há tempo de 
a produtora detalhar, pesqui-
sar e realizar um orçamento o 
mais fiel possível ao roteiro, e o 

gociações quanto às variáveis 
e especificidades do trabalho 
criativo. “Não faz sentido o 
anunciante investir milhões de 

reais no desenvolvimento 
de produtos, milhares de 
reais pesquisando, outros 
tantos conceituando a 
comunicação, planejando 
e criando mensagens que 
têm o dever de construir 
a marca e, na hora em que 
tudo isso vai se materia-
lizar num comercial para 
invadir o lar dos consumi-
dores, buscar fazer econo-
mias mal planejadas, por 
pessoas que não são do 
métier e certamente im-
primirão no filme cortes de 
orçamento”, pondera Raul 
Doria, diretor da Cine.

Ele tacha o processo 
de “aberração” e quem o 
pratica de “oportunista”, 
e discrimina o impacto 
negativo sobre a qualidade 
da peça final. “O duro é 
abrir mão dos melhores 

talentos e equipamentos, dos 
melhores atores, fazer o filme 
todo em plano fechado para es-
conder a pobreza da produção, 
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cliente pode acabar perdendo 
dinheiro. Ele também lembra 
que a urgência dos projetos tira 
a possibilidade de a produtora e 
o diretor do filme participarem 
mais ativamente do processo, 
de estabelecerem um diálogo 
criativo com a agência. Tikho-
miroff conclui que o orçamento 
apressado, somado à pressão do 
prazo de produção propriamente 
dita, leva necessariamente a uma 
perda de qualidade. “O prejuízo 
é para todos”, conclui.

Para Carolina Dantas, produ-
tora executiva da Movie&Art, é 
fundamental trazer de volta as 
produtoras para o processo de 
criação dos roteiros dos filmes, 
até por uma questão de econo-
mia. “Essa contribuição colabo-
rativa ajuda a viabilizar verbas 
que estão cada vez mais enxutas, 
buscando o melhor resultado”, 
defende.

Marcos Araújo, diretor da 
produtora Sentimental Filme, 
defende a distribuição equili-
brada do prazo entre as etapas 
de realização. Segundo ele, hoje 

Para Carolina Dantas, da Movie&Art, é fundamental trazer  
as produtoras de volta para o processo de criação dos roteiros

Alan Terpins, da A Voz do Brasil: “Somente com mais transparência,  
a propaganda consegue de volta o seu devido respeito”

Marcelo Romero, da Pix/Vagalume, sugere a busca de fórmulas mais  
inteligentes de interação entre anunciantes, agências e produtoras

é estipulado fora da 
realidade”, concorda 
Marcia Branco, diretora 
de RTV da JWT.

Sempre menos
Como fazer mais 

com menos? A ques-
tão atormenta boa 
parte do mercado pu-
blicitário, mas, por 
outro lado, gera con-
senso de que a equa-
ção do “rápido e bara-
to” nem sempre é boa 
para todos. “Muito me 
preocupa o processo 
de captação de forne-
cedores única e exclu-
sivamente pelo fator 
custo. Se clientes e agências 
não ponderarem a qualidade 
das produções, corremos o 
risco de assistir, nos intervalos 
comerciais, à mesma medio-
cridade que já estamos vendo 
há algum tempo em emissoras 
de segunda linha”, acredita 
Lucio Battaglia, diretor da pro-
dutora de som Play it Again.

As reduções financeiras 
extremas podem fazer as me-
sas de compras vibrarem, mas 
vão minando, pouco a pouco, a 
chance de conquistar um par-
ceiro, coisa muito distinta de 
contratar um mero fornecedor. 
O parceiro abrirá exceções, 
sempre que o outro lado ne-
cessitar de ajuda, de servi-

o tempo destinado à fase da 
pesquisa da viabilidade da ideia 
é muito superior ao da produção 
do filme. “A etapa de realização 
mereceria o mesmo peso, já que 
divide a responsabilidade pelo 
resultado final. Não adianta 
o roteiro ter uma superideia, 
aprovada na pesquisa, e o filme 
ficar ruim.”

Araújo alerta que contratem-
pos com meteorologia, burocra-
cia para autorizações, contra-
tações de locações, prazos de 
finalização e produção de áudio 
são, de modo geral, ignorados 
nos processos. “Isso aumenta a 
chance de erros irreparáveis”, 
avisa.

Por seu turno, Nicole Godoy, 

gerente de RTV da Y&R, avalia 
que as produtoras têm feito 
“concessões exageradas” em 
termos de custos e prazos para 
não perderem trabalhos. “Fica 
cada vez mais difícil voltar atrás”, 
alerta. A publicitária diz ter 
consciência do papel da agência 
nesse processo recessivo, mas 
justifica a posição mais passiva 
com a pressão que afirma sofrer 
do cliente. “Como no mercado 
de produção tem muita oferta, é 
mais difícil controlar a situação, 
pois os clientes sempre partem 
do princípio de que haverá algu-
ma alternativa”, relata.

No departamento de RTV 
da Fischer+Fala, a produtora 
Fernanda Sousa também se an-
gustia: “A grande dificuldade é 
alinhar as verbas, cada vez mais 
escassas, às expectativas eleva-
das pela quantidade de oferta 
de profissionais disponíveis 
no mercado.” Na WMcCann, a 
urgência dos prazos é a dificul-
dade maior: “Hoje, mais do que 
nunca, tudo precisa ser feito 
muito rapidamente e isso mui-
tas vezes nos deixa insatisfeitos 
com o trabalho final”, lamenta a 
diretora de RTV, Paula Moraes. 
“O prazo, a maioria das vezes, 

Segundo Marcos Araújo, da Sentimental Filme, 
o tempo destinado à pesquisa da viabilidade da 
ideia é muito superior ao da sua produção
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ço não combinado; será capaz 
de surpreender, de ofertar algo 
mais e de até, eventualmente, 
assumir algum prejuízo. Mas, 
se o cliente sempre aperta 
demais, não há margem para 
cortesia nem para gentileza. 
E, claro, tudo ficará mais buro-
crático e previsível, principal-
mente o resultado da produção 
esperado. Além disso, se não 
houver margem financeira, não 
haverá também espaço para 
experimentação.

“Quando estou a serviço 
da agência e do cliente, estou 
‘vestindo a camisa’, buscando 
o seu sucesso. Porque sei que 
isso retorna para mim. Mas a 
percepção que as produtoras 
têm hoje é bem diferente. So-
mos ‘usados’ de acordo com a 
conveniência. E parceria tem 
que ser, obrigatoriamente, uma 
via de mão dupla”, denuncia 
Thomas Roth, da Lua Nova.

Para melhor acomodar as 
coisas no mercado, a sugestão 
de Fernando Nobre, diretor de 
criação da BorghiErh/Lowe, 
é investir em um abrangente 
plano de educação. “As pro-
dutoras deveriam fazer um 
movimento didático, educa-
tivo mesmo, para mostrar às 
agências e, principalmente, aos 
anunciantes por que um filme 
custa o que custa. Isso tornaria 
os processos de aprovação de 
orçamentos e de realização 
de filmes muito melhores”, 
acredita.

Marcelo Romero, diretor 
da Pix/Vagalume, acredita na 
mudança via renovação dos 
modelos de negócios e de rela-
cionamento. “Precisamos achar 
fórmulas mais inteligentes de 
interação entre anunciantes, 
agências e produtoras. Com 

Oportunidades fora da publicidade
Apesar dos conflitos que in-

sistem em dificultar as relações 
entre produtoras, agências e 
anunciantes, a avaliação sobre 
o ano de 2010 é positiva para as 
principais produtoras de ima-
gem e som do País. “De maneira 
geral, o ano está melhor que o 
anterior, não só por conta dos 
ajustes na economia mundial 
após a crise, mas, principal-
mente, pelo momento positivo 
em que o Brasil se encontra. O 
País tem sido escolhido como 
foco estratégico para as maio-
res empresas mundiais”, valo-
riza Eduardo Tibiriçá, produtor 
executivo da área de publicida-
de para o mercado nacional da 
BossaNovaFilms.

A produção publicitária, 
propriamente dita, continua 
sendo, de longe, a principal 
fonte de receita das produ-
toras, mas uma tendência de 
negócios ganha força: o inves-
timento crescente dos clientes 

em projetos de branded con-
tent, com a busca de formatos 
diferenciados, que combinam 
publicidade e conteúdo. “A 
grande melhoria recente no 
mercado é a ainda discreta, 
mas constante, pulverizando as 
verbas de marketing para além 

do velho formato dos 30 segun-
dos. Cada vez mais, nos vemos 
requisitados por parceiros com 
ideias ousadas e instigantes de 
como interagir com o público 
por meio de novas formas e 
modos”, exemplifica Matias 
Mariani, diretor da Primo Fil-
mes. Na produtora, a maior 
fonte de renda continua sendo 
a produção de longas, médias-
metragens, séries e programas 
de TV, mas a publicidade deve 
subir sua participação no resul-

tado financeiro geral para 35% 
até o final deste ano.

Na BossaNovaFilms, que 
tem se especializado em proje-
tos de branded content, como a 
série Pratique Ecosport, com 
dicas para passeios no fim de 
semana, exibida na TV paga, 
a publicidade deve responder 
por fatia menor do faturamento 
total: 60%, em 2010; contra 
66%, em 2009.

A publicidade, na Cons-

piração Filmes, também terá 
menos responsabilidade so-
bre o desempenho financei-
ro: previsão de 52% do total, 
este ano; contra 60%, no ano 
passado. “A diminuição de 
participação da publicidade se 
deve ao crescimento signifi-
cativo da produção para a TV 
e a manutenção da liderança 
na produção cinematográfica 
no Brasil”, sublinha Cristina 
Lopes, diretora executiva de 
publicidade da produtora.

Francesco Civita, diretor 
geral da Prodigo Films, avalia 
como positivo o desenvolvi-
mento de projetos diferencia-
dos. “O importante é a produ-
tora apresentar alternativas de 
entretenimento para o trabalho 
publicitário desenvolvido pelas 
agências. Esse movimento gera 
sinergia e culmina na excelên-
cia do resultado fora do con-
vencional e no fortalecimento 
da marca”, sustenta.

Para Eduardo Tibiriçá, da BossaNova-
Films, o Brasil foi escolhido como foco 
estratégico de empresas globais

Matias Mariani, da Primo Filmes, comemora a pulverização das verbas  
de marketing para além do velho formato dos 30 segundos 

Francesco Civita, da Prodigo Films: “O importante é a produtora apresentar  
alternativas de entretenimento para o trabalho publicitário”

Raul Doria, da Cine, 
tacha as mesas de com-
pras como “aberração” e 
alerta: “produção não é 
commodity”

isso, teremos melhor otimiza-
ção de budgets e custo/bene-
fício, com a criatividade e a 
qualidade esperadas”, prevê.

Para Alan Terpins, diretor 
da produtora de som A Voz do 
Brasil, há uma crise de credibi-
lidade na propaganda brasilei-
ra, motivada, fundamentalmen-
te, pela prática de remuneração 
via BV (Bonificação sobre 
Volume). “Somente com mais 
transparência, a propaganda 
consegue de volta o seu devido 
respeito”, sustenta. 

A questão do BV é sempre 
polêmica, porque a compra de 
mídia significa a principal fonte 
de remuneração de grandes 
agências. E a centralização da 
inteligência de criação, de pla-
nejamento e de mídia, em um 
mesmo lugar traz vantagens 
para as empresas anunciantes. 
Questão relevante, que o BV 
talvez encubra, é a necessidade 
de voltar a remunerar melhor 
o trabalho criativo e produtivo, 
para a boa saúde do mercado.

A evolução da produção 

publicitária parece depender 
da revisão e aprimoramento de 
algumas práticas. Mas parece 
necessário, acima de tudo, o 
estabelecimento de um diálogo 
generoso entre todas as partes. 
Uma conversa em que todos, 
anunciantes, agências e produ-
toras, possam falar e ser ouvidos 
com atenção, sem preconceitos. 
Não se trata, afinal, de um jogo 
de todos contra todos, mas sim 
da interdependência, do bom 
resultado do outro para o seu 
próprio desempenho. Fo
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Entrevista / aprosomEntrevista/apro

A Associação Brasileira da Produção 
de Obras Audiovisuais, que representa 
as produtoras de imagem, chama a aten-
ção para uma necessidade: de revisão 
de processos de trabalho assentados no 
mercado publicitário brasileiro. Segundo 
Sonia Regina Piassa, diretora executiva da 
Apro, “a equação bom, rápido e barato não 
é saudável para ninguém”.

Meio & Mensagem – O ano de 2010 está 
aquecido para a mídia eletrônica, segundo o 
Projeto Inter-Meios. Este bom momento tem 
gerado melhoras no mercado de produção 
publicitária?

Sonia Regina Piassa – Um aquecimento 
geral, de todos os setores do mercado 
publicitário, certamente causa impacto 
semelhante nos negócios das produtoras. 
Há interligação desses setores que formam 
nosso mercado. Se cresce o volume de 
publicidade no meio eletrônico, também 
cresce o faturamento das produtoras. 

M&M – Quais são os principais problemas 
enfrentados pelas produtoras brasileiras hoje 
e como resolvê-los?

Sonia – O constante atraso nos paga-
mentos de seus filmes é um dos mais tene-
brosos. As produtoras vêm arcando com os 
custos antecipados de produção e muitas 
vezes entregam cópias para veiculação sem 
terem faturado nada. Isso afeta demais a 
saúde financeira dessas empresas. Estamos 
tentando equacionar esse problema, mas en-
frentamos a burocracia digital de agências e 
anunciantes. Esperamos que seja resolvido o 
mais rápido possível, de uma maneira pura-
mente profissional. Nós estamos instruindo 
nossas associadas a não fazerem mais reuni-
ões de produção sem o devido faturamento. 
Nos casos em que os filmes têm pouco prazo 
e as produtoras têm que, forçosamente, 
fazer a reunião de produção sem faturar, 
recomendamos que jamais saíam para filmar 
sem a ordem de faturamento por escrito. 
A falta de prazo para que possamos fazer 
bons filmes também é um dos problemas 
que enfrentamos. A equação bom, rápido 
e barato não é saudável para ninguém, 
sentimos isso na performance brasileira em 
festivais internacionais. Estamos cada vez 
mais pobres em prêmios. Como resolver 
esse problema? Com organização por parte 
de todos que compõem o tripé anunciante, 
agência e produtora.

 
M&M – A remuneração de trabalhos para 

as novas mídias é a mesma das mídias tradi-
cionais?

Sonia – No Brasil ainda não temos a 
cultura de bons filmes para veiculação em 
mídias digitais. Quanto mais barata a mídia, 
melhor deveria ser a produção do filme, mas 
essa equação não funciona assim no Brasil. 
O cliente não repassa para a produção o 
dinheiro poupado na mídia. É importante 

que os clientes saibam que estamos pre-
parados para as novas mídias, mas não 
vamos realizar filmes bons nas edículas das 
produtoras ou usando o motorista da van 
como produtor. Filmes bons têm que ser 
feitos de forma profissional e com gente ta-
lentosa. Recentemente, vimos a premiação 
do Jarbas Agnelli, da AD Studio, pelo filme 
“Birds on The Wires”, que ficou entre os 25 
eleitos da primeira edição da YouTube Play 
Bienal de Vídeo Criativo. Eram 23 mil obras 
inscritas de 91 países, e o filme do Jarbas 
foi o escolhido pela organização da Bienal, 
a fundação nova-iorquina Solomon Gugge-
nheim, para abrir a festa de premiação. Não 
havia primeiro e segundo lugares ou ouro, 
prata e bronze – os 25 filmes escolhidos 
na final eram vencedores, mas o brasileiro 
abriu a festa. 

M&M – Qual é a posição do mercado de 
produção publicitária brasileira no atual con-
texto mundial, incluindo a competição com a 
vizinha Argentina? Quais são as vantagens e 
as desvantagens de produzir comerciais no 
Brasil?

Sonia – Nossas produtoras estão no 
mesmo nível de qualidade e inovação de 
seus pares ao redor do mundo. Temos 
tradição em propaganda, nosso trabalho e 
nossa criatividade têm uma marca e tudo 
isso é reconhecido internacionalmente. 
Entre as vantagens de se produzir no Brasil, 
estão: qualidade, criatividade, facilidade e 
diversidade de locação, casting e equipe 
técnica qualificada. Entretanto, não pode-
mos competir com a Argentina em preços. 
O Brasil é um país mais caro.

M&M – Em sua opinião, no que as produto-
ras brasileiras ainda precisam melhorar? 

Sonia – Deviam mudar seu relaciona-
mento com os clientes. As produtoras deve-
riam, antes de tudo, reconhecer o mérito e 
a qualidade do trabalho que oferecem. Elas 
precisam das agências de publicidade e dos 
anunciantes, mas essa recíproca é verda-
deira – somos parceiros das agências, e, no 
final, o que todos querem é um bom filme. 
As produtoras sentem falta de negociar 
seus filmes com as agências de publicidade, 
com profissionais que sabem o que estão 
comprando. Hoje, quem compra ou negocia 
filmes e trilhas são as mesas de compras dos 
anunciantes. O resultado da equação bom, 
barato e rápido é sempre uma catástrofe e 
é assim que temos vivido.

M&M – Se você pudesse escolher um as-
sunto relevante para o mercado de produção 
publicitária, em uma agenda conjunta para 
2011 com as agências e os anunciantes, qual 
tema você escolheria?

Sonia – Coibir os atrasos nos pagamen-
tos às produtoras, que não são banco para 
emprestar dinheiro a grandes agências e 
grandes anunciantes.

As produtoras de som brasileiras não se 
conformam com a proliferação das mesas de 
compras, fixadas por um número crescente 
de anunciantes para negociar preços das 
peças publicitárias. A forma de contratação 
das produtoras e a valoração do trabalho 
criativo são temas prioritários na agenda da 
Aprosom - Associação Brasileira das Produ-
toras de Fonogramas Publicitários, segundo 
seu presidente Dimi Kireeff.

Meio & Mensagem – Em 2010, o investi-
mento publicitário em mídia eletrônica tem 
crescido, segundo o Projeto Inter-Meios. 
Como esse movimento afeta as produtoras 
de som?

Dimi Kireeff – Em relação a 2009, me-
lhorou. Houve um crescimento real. Por 
outro lado, a remuneração tem baixado, 
proporcionalmente. E esse é o grande 
entrave desse processo. O relacionamento 
comercial dos clientes com as produtoras 
está nos estrangulando. A expressão disso 
se vê nas mesas de compras, os departa-
mentos de compras de suprimentos dos 
grandes clientes. Nossa análise é a seguinte: 
ao longo da última década, as megafusões 
geraram companhias muito grandes, com 
muito poder de negociação. E elas começa-
ram a organizar suas compras baseados em 
modelos que remetem muito à aquisição de 
commodities. Outro reflexo dessa consoli-
dação das mesas de compras dos grandes 
clientes é o discurso de ganhar no volume, 
aumentar a eficiência, a escala de produção 
e baixar custos para chegar a um preço mais 
competitivo para ganhar o leilão. Só que 
isso, numa indústria criativa, é altamente 
negativo. O que significa aumentar a escala? 
É aumentar sua empresa, sua capacidade 
de produção e isso, fatalmente, levará a 
ocupação de espaços de outras empresas. 
Vai gerar uma diversidade menor de empre-
sas dentro dessa indústria. E qual a nossa 
matéria-prima? Ideia. E quanto mais gente 
pensando, tendo ideias diferentes, mais rico 
vai ser esse ambiente criativo. Se resumir-
mos nossa produção a uma meia dúzia de 
empresas grandes, a realização das peças 
ficará muito homogênea. Na criação, isso é 
muito grave, não pode acontecer. 

M&M – Há algum outro entrave importante 
para as produtoras?

Kireeff – O prazo de pagamento. Clien-
tes grandes estão propondo prazos de 
pagamento de pelo menos 60 dias e, na 
prática, acaba sendo bem mais do que isso, 
chegando a 90 dias. Num ambiente macro-
economico de juros campeões no mundo, 
isso é muito injusto. A produtora acaba 
financiando o lucro financeiro deles. Mais: 
nosso custo financeiro acaba ficando alto. 
Isso distorce toda a cadeia produtiva. De 
novo: para poder sobreviver a esse ambien-

te, as produtoras têm que ter um tamanho 
maior, um fluxo de caixa maior – o que 
significa mais um vetor de concentração 
dessa indústria em poucas empresas. 

M&M – E qual tem sido a postura das agên-
cias diante desses acontecimentos?

Kireeff – As agências poderiam colocar 
limites para as ambições comerciais dos 
seus clientes e mediar mais a relação com 
as produtoras. A agência não pode se retirar 
desse processo, porque, no final, o interesse 
comercial acaba sobrepujando, em muito, 
o interesse criativo. Sinto que as agências 
estão se retirando de discussões que, de 
fato, são desgastantes, e os clientes estão 
dominando muito esse aspecto.

M&M – O anunciante ganhou uma força 
muito maior do que já teve no passado?

Kireeff – Exatamente. Por se tratarem 
hoje de grandes conglomerados, os clientes 
têm muito poder econômico. Ficou difícil 
para partes mais fracas, como as produto-
ras, terem alguma voz nesses processos. 
Os anunciantes impõem e as produtoras, 
por uma questão de sobrevivência, acabam 
aceitando. Nossa atividade está muito 
pouco sustentável. Se esse processo não 
for interrompido, o limite será a falência 
de vários atores desse segmento.

M&M – A remuneração de trabalhos 
para as novas mídias é a mesma das mídias 
tradicionais?

Kireeff – Na internet, o custo de mídia é 
muito baixo em relação ao custo de produ-
ção. E os clientes e as agências ainda não 
estão conseguindo assimilar que a propor-
ção do custo de produção, nessa situação, 
tem que ser maior que o custo de mídia. O 
custo de produzir peça de internet prova-
velmente vai ser maior para a produtora 
de áudio, do que o custo de produzir para 
filme de TV. A extensão dessa peça para 
a internet geralmente é maior. Enquanto 
para a TV se faz um spot de 30 segundos, na 
internet a peça pode ter três minutos, por 
exemplo. Esse tipo de raciocínio não está 
muito claro no mercado brasileiro. Outra 
fronteira de entendimento dentro da indús-
tria, que temos que discutir, é a do direito 
autoral nas novas mídias, como internet 
e celular. O Ralph Simon [reconhecido 
como um dos fundadores da indústria de 
entretenimento para telefonia móvel], que 
já foi executivo da indústria fonográfica e 
entende como funciona essa coisa, defende 
que o direito autoral é o que cria jovens 
músicos e produtores. O que garante o 
sustento das futuras gerações da produção 
musical. No momento em que temos uma 
mídia nova e o direito autoral para de ser 
distribuído justamente, a saúde da criação 
de conteúdo está ameaçada.

Dimi Kireeff:  
“Se resumirmos nossa 
produção a uma meia 
dúzia de empresas 
grandes, a realização 
das peças ficará muito 
homogênea”

Abaixo o “bom, rápido e barato” Relacionamento estrangulado

Sonia Regina Piassa: 
“As produtoras vêm 
arcando com os custos 
antecipados de pro-
dução e muitas vezes 
entregam cópias para 
veiculação sem terem 
faturado nada”
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Duas produções publicitárias brasilei-
ras voltaram para a casa do Festival de 
Cannes deste ano com Leões na bagagem. 
Se, por um lado, o mercado gostaria de 
comemorar um resultado melhor, por ou-
tro é curioso notar que os dois comerciais 
vitoriosos são animações. O comercial 
“Convocação”, criado pela F/Nazca S&S 
para a campanha “Xixi no Banho”, da 
SOS Mata Atlântica, com produção da 
Pródigo conquistou o Leão de Ouro na 
categoria Animação na estreante área 
de Film Craft – além disso, esta mesma 
campanha foi premiada com dois Leões de 
Prata em Integrated e PR. E na tradicional 
competição de Film, que deu origem ao 
festival, o Brasil conseguiu apenas um 
Leão de Prata, para o comercial “Branco 
e Preto”, criado pela BorghiErh/Lowe 
para o detergente em pó Skip, da Unilever 
Argentina, com animação da Dínamo. 

Estes são dois exemplos recentes 
da eficiência do bom uso da animação, 
popularizada pela disseminação da 
computação gráfica. Seja em 2D, 3D ou 
composição, esta é uma prática que se 
consolida e ganha mais adeptos. 

“O crescimento do uso na publicidade 
brasileira acontece porque a animação, 
do ponto de vista da produção, funciona 
muito bem. Porém, comparado ao mer-
cado mundial, o País ainda tem muito a 
evoluir”, contextualiza Francesco Civita, 
diretor geral da Pródigo. Edu Cama, 
diretor e fundador da Dínamo, identifica 
o uso extensivo, hoje, dos recursos de 
computação gráfica e animação. “Diria 
que mais de 80% dos filmes que vão ao ar 
têm algum tipo de animação”, calcula. 

Para a diretora executiva da Brasileira 
Filmes, Magda Barbieri, animação é ten-
dência que ganha mercado mundialmen-
te. “Seja porque, dependendo do projeto, 

Imagem

Dose extra de fantasia
Técnicas de animação ganham força na propaganda brasileira

Os únicos dois prêmios concedidos a comerciais brasileiros no Festival de Cannes deste 
ano foram para as animações “Xixi no Banho” e “Branco e Preto”

Edu Cama, da Dínamo Filmes, calcula que mais de 80%  
dos filmes que vão ao ar têm algum tipo de animação

é mais barato quando comparado ao live-
action (filmes com atores) e aos direitos 
de uso de imagem, seja porque essa é a 
linguagem da geração Z, que será adulta 
em 2020”, analisa.

Sem modismo
Ser um recurso em alta na propaganda 

mundial não é, contudo, motivo suficiente 
para se optar pela animação numa cam-
panha. A escolha de determinada técnica 
precisa nascer, fundamentalmente, dos 
objetivos definidos. “A animação está à 
disposição da comunicação, é um recurso 
como outros e deve ser usado se apresen-
tar melhores resultados quando somados 
à criação”, frisa Alberto Lopes, produtor 
executivo das produtoras de animação 
Vetor Zero, Lobo e Animatório e um dos 
precursores da computação em 3D no 
Brasil, desde 1989.

Para João Daniel Tikhomiroff, pre-
sidente do grupo Etc Participações, a 

animação, por si só, não acrescenta nem 
deixa de acrescentar a um projeto. “A 
ideia é que leva ao caminho 
e não o contrário. O 3D não 
é evolução, é apenas outro 
caminho”, opina.

Uma das vantagens da 
animação em publicidade é 
a possibilidade de controlar 
melhor os custos de produção, 
reduzindo o fator risco. Em um 
ambiente 3D, por exemplo, só 
chove quando se quer e não 
há influência do mau tempo, 
motivo frequente de cance-
lamentos e custos extras de 
filmagem.

Os valores de produção de 
um filme de animação são tão 
variáveis quanto à capacidade 
humana de criar, mas há a 
possibilidade, com ideias boas, 
simples e de fácil execução, 

de se fazer filmes mais baratos que os 
de produções filmadas com atores. “Do 
ponto de vista da agência, as animações 
permitem explorar novos caminhos e dar 
vida a ideias que seriam impraticáveis 
se filmadas de maneira tradicional. Em 
relação ao anunciante, essas técnicas 
trouxeram criatividade e, na maioria dos 
casos, uma economia no custo final do 
trabalho”, confirma Jarbas Agnelli, diretor 
da AD Studio.

A animação também lança a chance de 
a empresa anunciante escapar dos possí-
veis deslizes de conduta das celebridades, 
contratadas como garotos-propaganda, 
e proteger sua própria imagem. “Perso-
nagens de animação não estão sujeitos à 
indiscrição dos paparazzi intrometidos e 
exercem um forte poder de sedução no 
público. As possibilidades de combinação 
na construção de seu estilo, persona-
lidade e voz são imensas, e os cachês 
normalmente são mais baixos, daí o fato 
de personagens animados eventualmente 
substituírem atores”, valoriza o produtor 
Alberto Lopes.

Com antecedência
O prazo sempre curto, entrave já bem 

conhecido do mercado publicitário, se 
torna elemento ainda mais decisivo – e im-
peditivo, conforme o caso – na realização 
de filmes de animação. “Dificulta muito 
a realização de projetos que necessitam 
muita pós-produção”, avalia Cristina Lo-
pes, diretora executiva de publicidade da 
Conspiração.

Filmes de animação têm processos 
diferentes e mais demorados que os dos 
comerciais convencionais e dependem 
de um “planejamento minucioso”, como 
ressalta Francesco Civita, da Pródigo. 

Na Dínamo, por exemplo, todo roteiro 
de animação que chega ganha versão com 
a visão do diretor, para detalhar quais 

Jarbas Agnelli, da AD Studio: “animações permitem 
explorar novos caminhos e dar vida a ideias que seriam 
impraticáveis se filmadas de maneira tradicional”
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A Vetor Zero interveio no roteiro e apresentou propostas narrativas  
e visuais para a campanha do Novo Uno, criada pela Leo Burnett

Alberto Lopes, da Vetor Zero: “Personagens de anima-
ção não estão sujeitos à indiscrição dos paparazzi intro-
metidos, e seus cachês normalmente são mais baixos”

e como são os processos do trabalho. 
“Filmes com animações complexas, por 
exemplo, exigem grande planejamento 
durante a execução. Etapas têm que ser 
respeitadas para que, no final, o resultado 
seja satisfatório”, define Edu Cama. 

Uma das campanhas de sucesso recen-
te, a de reposicionamento do automóvel 
Novo Uno, da Fiat, criada pela agência 
Leo Burnett e produzida pela Vetor Zero, 
comprova as potencialidades criativas da 
animação, quando se trabalha com liber-
dade e prazo. 

A Vetor Zero teve a pos-
sibilidade de intervir no 
roteiro e apresentar pro-
postas narrativas e visuais, 
com a construção de ce-
nários e carros em 3D, em 
um processo de produção 
que levou 60 dias para ficar 
pronto. Depois, o filme ga-
nhou versão estereoscópica, 
para ser projetada em salas 
de cinema e assistida com 
óculos especiais. E ainda se 
transformou em campanha 
impressa de anúncios tam-
bém estereoscópicos.

Novos players
O aquecimento do mer-

cado brasileiro e a maior 
demanda por produções 
com animação têm atraído 
novos players. A argenti-
na 3Dar, especializada em 
pós-produção, animações e 
produções em 3D, decidiu 
atravessar as fronteiras e 
fincar sua bandeira no Brasil, 
por meio de um acordo com 
a Geral Filmes. “Não traba-
lhávamos com filmes em 3D 
e pós-produção. Agora, ire-
mos oferecer tais serviços, 
que serão realizados pela 

3Dar”, relata Gabriel Kalim 
Mucci, sócio e diretor da Geral 
Filmes, que, em contrapartida, 
será representada pela 3Dar na 
Argentina.

A Estricnina Desenhos 
Animados, estúdio que pro-
duz a série “Fudêncio e Seus 
Amigos”, para a MTV, também 
está atenta ao maior interesse 
da publicidade brasileira pela 
animação. Fundada em 2003, 
a empresa nasceu dentro da 
própria MTV com a dupla de 
criação Thiago Martins e Marco 
Pavão. Só do personagem Fu-
dêncio foram nada menos que 
250 episódios. Há três anos o 
VJ Cazé Peçanha entrou como 
sócio e a Estricnina passou a 
atuar de forma independente. 
Desde então, participou de 
produções publicitárias para 
Rexona, Kellogg’s e Natura, 
entre outros anunciantes. 
Atualmente com uma equipe 
de dez criativos, a produtora 
acaba de contratar Daniela So-
sigan (ex-MTV na Rua, Metro, 
Resumo e Primeiramão) para 
o atendimento aos clientes. 
Entre outros objetivos, está o 
aumento de trabalhos publi-
citários.

Cresce a procura do mercado publicitário pelo trabalho da Estricnina  
Desenhos Animados, como o realizado para campanha da Kellog’s
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Áudio

As produtoras de som brasi-
leiras se dizem prontas para um 
momento muito aguardado: o 
pleno funcionamento do sistema 
de transmissão digital de TV, com 
todas as emissoras trabalhando no 

novo padrão e milhões de brasilei-
ros assistindo aos programas em 
televisores aptos a receber o sinal. 
Com o futuro abandono definitivo 
do padrão analógico, a produção 
sonora para os filmes publicitários 

também será impactada. 
O padrão Dolby Digital 5.1, ou 

seja, o sistema surround típico, 
com cinco canais principais de áu-
dio e mais um para efeitos sonoros, 
é o que se distinguirá um televisor 

de alta definição. “A diferença que 
o formato full HD (padrão digital 
de televisor de alta definição) nos 
proporciona diz respeito à quali-
dade técnica, uma vez que o áudio 
enviado pela produtora de som 

Alta definição sonora
Transmissão digital colocará produções ruins em xeque

não sofre interferências ou perdas 
com a sonorização da imagem ou 
com a veiculação. Mais do que 
nunca será ‘a hora da verdade’”, 
antecipa Ignácio Sodré, diretor 
técnico da Lua Nova.

Segundo ele, aquilo que for 
produzido e gravado no estúdio 
será fielmente reproduzido na casa 
dos telespectadores. “Se o estúdio 
for ‘meia-boca’, a reprodução 
será ‘meia-boca’; se um estúdio 
for efetivamente profissional, a 
diferença de qualidade será bem 
perceptível”, garante. 

Lúcio Battaglia, diretor de ges-
tão da Play it Again, também des-
taca a possibilidade de valorização 
do trabalho benfeito: “Enfim, 
nossos produtos serão mais bem 
percebidos. É um sofrimento para 
qualquer produtor a decepção de 
assistir no ar uma peça que ouviu 
dentro do estúdio”, compara.

Outro otimista com a mudança 
é Henrique Tanji, maestro e dire-
tor da Rítmika Audio Arts: “Ha-
verá um grande filtro qualitativo, 
certificações, uma reinvenção do 
áudio no Brasil”. Tanji se diz, hoje, 
aborrecido com a multiplicação de 
filmes com “trilhas plastificadas”, 
e faz um pedido: “Que as agên-
cias e clientes consigam ter esta 
percepção, e que busquem, cada 
vez mais, a excelência do áudio 
no Brasil”.

Serginho Rezende, diretor mu-
sical da Comando S Áudio, confia 
em que a melhor qualidade de 
transmissão vai ajudar o público 
final a perceber todos os detalhes 
de uma boa produção, e os defei-
tos de uma produção mediana. 
Como consequência, prevê que “o 
mercado vai ficar mais exigente”.

José Eduardo Avino Fernan-
dez, diretor e produtor da Angels, 
avalia que a mixagem em Dolby 
Digital 5.1 e a finalização serão 
diferenciais muito importantes. 
“Haverá procura de empresas de 
áudio que possuam profissionais 
e tecnologia especializados.” Fer-
nandez projeta pressão financeira 
da mudança, exatamente em de-
corrência de especialização. Para 
Alan Terpins, diretor da produtora 
A Voz do Brasil, o impacto sobre 
preço de produção, se houver, será 
mínimo. “Nada que inviabilizasse 
alguma produção. Os equipamen-
tos digitais estão prontos para a 
mudança”, garante.

Já Lúcio Battaglia, da Play it 
Again, recorda que o mercado de 
produção de som é muito amplo 
e heterogêneo, motivo pelo qual 
pode haver dificuldades para pro-
dutores menores. “Qualquer nova 
tecnologia requer investimento 
físico e humano. Não é salutar 
para o nosso negócio ignorar essas 
dificuldades”, alerta.

Muitas produtoras de som vêm 
entregando, há algum tempo, pe-
ças publicitárias na tecnologia 5.1, 
especialmente para exibição nos 
cinemas. Para elas, a validade da 
transmissão digital de TV deverá 
ser mesmo a possibilidade do pú-
blico telespectador fazer justiça, 
ampla, geral e irrestrita, com seus 
próprios ouvidos.
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