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Durante muito tempo, os 
filmes de varejo foram uma es-
pécie de “patinho feio” para as 
produtoras. Prazos apertados, 
valorização do resultado no 
caixa diante da plasticidade das 
produções e a menor possibili-
dade para intervenções criativas 
figuravam entre as justificativas 
de alguns players para evitar a 
categoria. A nova realidade da 
economia nacional e o boom do 
consumo interno vêm inverten-
do o cenário. 

Além disso,  os anunciantes 
do varejo formam a categoria 
que mais compra mídia no País, 
totalizando R$ 5,5 bilhões em 
2009, de acordo com números 
do Ibope Monitor publicados 
por Agências & Anunciantes. 
O montante representa pouco 
mais de 25% do total do bolo 
publicitário nacional.

Motivadas pelo aumento no 
número de ofertas do segmento 

Varejo que te quero
Consumo em alta e contratos longos transformam os clientes do segmento em objetos de desejo das produtoras
Jonas Furtado

e por contratos e relaciona-
mentos mais duradouros, as 
produtoras transformaram os 
clientes varejistas em objeto de 
desejo. Algumas chegam até a 
montar operações exclusivas 
para atendê-los. 

É o caso da Conspiração. 
Com uma história de quase 
duas décadas de sucesso em 
obras cinematográficas e pu-
blicitárias, a produtora carioca 
lançou, há dois anos, um núcleo 
voltado exclusivamente para os 
filmes de varejo. Já em 2009, 
a Conspira Express atendeu 
anunciantes como a Telhanorte 
e o Walmart e alcançou receitas 
de R$ 7 milhões. Hoje, repre-
senta 8% do faturamento total 
da Conspiração. 

“A Conspira Express é parte 
da estratégia de expansão da 
produtora. Surgiu como uma 
alternativa atraente pela pos-
sibilidade de se manter uma 

ligação maior com o cliente, 
com contratos anuais, semes-
trais e os pacotes de dez, 20 
filmes”, analisa Cristina Lopes, 
diretora executiva do núcleo. 
“Essa garantia de receita é um 
dado para as produtoras, que 
têm que buscar cada trabalho 
na publicidade institucional. 
Você se aproxima de forma mais 
profunda da comunicação e das 
diretrizes do cliente, estabelece 
uma parceria, mesmo”, comple-
ta Cristina, que também aponta 
como motivação para o negócio 
o crescimento da parcela de 
consumidores para os quais 
o preço é o principal fator na 
decisão de compra. 

Para entrar num segmento 
ao qual não tinha familiari-
dade, a Conspiração buscou 
profissionais experientes na 
concorrência — como a pro-
dutora Beth Ganymedes e a 
atendimento Monica Siqueira 
— e investiu em sua estrutura 
de pós-produção para aprimo-
rar a qualidade e agilidade na 
entrega. O núcleo conta com 
uma equipe própria e trabalha 
com freelancers nos períodos 
mais concorridos. 

“Achamos importante dife-

renciar os núcleos aqui dentro 
e criar um selo próprio para o 
varejo. Foi a maneira que en-
contramos de deixar claro que 
um trabalho não influencia o 
outro, para não acharem que a 
Conspiração ‘varejou’”, diz Cris-
tina. “São unidades de negócio 
distintas, mas ficam embaixo do 
mesmo guarda-chuva e seguem 
o mesmo padrão de qualidade.” 
A meta para 2011 é conquistar 
ou manter clientes nos ramos 
de varejo de supermercados, 
eletroeletrônicos e materiais 
de construção. 

O cenário otimista de consu-
mo aquecido, que deve continuar  
a vigorar em 2011, também é 
responsável pelo interesse das 
produtoras no varejo. De acordo 
com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
o volume de vendas do comércio 
varejista cresce consecutiva-
mente desde maio. Em setem-
bro, a alta foi de 0,4, em relação 
a agosto, e de 11,8%, em relação 
ao mesmo período de 2009. 

Já quando se comparam as 
receitas, o resultado é ainda mais 
positivo, com crescimento de 
0,9% em setembro em relação ao 
mês anterior, a nona alta mensal 
consecutiva da série, e de 15,2%, 
se confrontado com setembro do 
ano passado.

O segmento de hipermerca-
dos, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo tem 
sido o principal responsável pe-

las expressivas taxas do varejo. 
Em setembro, o incremento do 
segmento foi de 9,7% em relação 
a setembro de 2009. Também 
cresceram significativamente as 
vendas dos setores de móveis 
e eletrodomésticos (14,4%) no 
período. O IBGE credencia esse 
desempenho ao aumento do po-
der de compra da população.

Tantos índices positivos ge-
ram uma expectativa elevada 
para as compras de Natal. A con-
sultoria MB Associados estima 
em R$ 98 bilhões o gasto total 
dos brasileiros relativo às co-
memorações neste final de ano. 
O valor é 5,5% maior do que o 
montante do mesmo período em 
2009. E dá-lhe acirramento da 
concorrência e troca de ofertas 
nos filmes da TV. 

Sócio e diretor da Omni, de 
Ribeirão Preto (SP), que há 17 
anos produz os filmes de varejo 
do Magazine Luiza, José Virgílio 
Braghetto diz que o interesse das 
produtoras pelos anunciantes do 
segmento se intensificou após 
o impacto da crise financeira 
de 2008, quando as empresas 
precisaram girar seus estoques 
e o preço ganhou ainda mais im-
portância na decisão da compra 
pelo consumidor. 

“A maior parte das pro-
dutoras não faz ideia do que 
é necessário para criar uma 
operação bem-sucedida para 
atender clientes de varejo”, afir-
ma Braghetto. “Existe uma àA CB Filmes, do diretor executivo de novos negócios Fábio Quinteiro, montou um estúdio vizinho ao galpão de produtos das Casas Bahia

Os filmes de varejo do Magazine Luiza são feitos pela Omni há 17 anos. “É uma relação 
de confiança e fidelidade”, diz José Braghetto, sócio e diretor da produtora. 
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Modelo Alternativo
Algumas produtoras prefe-

rem manter os trabalhos para 
o segmento de varejo dentro 
de suas operações tradicionais 
e em estruturas indepen-
dentes do cliente. A Casa na 
Árvore Filmes, com sede em 
Chapecó (SC) e unidades em 
Florianópolis, São Paulo e Belo 
Horizonte, é uma delas. Res-
ponsáveis pela produção das 
ofertas de Ricardo Eletro há 
seis anos, a produtora tomou 
a decisão após pesar os prós 
e contras de estar no mesmo 
espaço do anunciante. 

“No nosso entender, ter 
uma estrutura nas dependên-
cias do cliente é recomendá-
vel única e exclusivamente 
para atender a problemas de 
escala, e limita-se a soluções 
operacionais”, afirma Denize 
Candido, gerente de pós-
produção da Casa na Árvore. 

sazonalidade que, para nós, é 
conhecida. Aproveitamos os 
momentos de menor demanda 
para reformar os estúdios, atu-
alizar os equipamentos e fazer 
os processos de recrutamento 
e treinamento do pessoal. Tem 
a hora de ‘afiar o machado’ e a 
hora de ‘lenhar’”, compara. 

Para atender o cliente que 
responde por 90% do fatura-
mento da produtora, Braghetto 
tem antecipado os movimen-
tos do Magazine Luiza, que 
vem migrando o controle do 
negócio para São Paulo. Há 
cinco anos a Omni abriu um 
escritório na capital paulista. 
Uma solução logística eficiente 
é um dos elementos-chave para 
corresponder às exigências de 
uma empresa que, em julho, 
expandiu nacionalmente a 
atuação com a compra das lo-
jas Maia, que possui cerca de 
150 estabelecimentos nos nove 
Estados nordestinos. 

“A produtora não pode mais 
ter endereço fixo”, afirma Bra-
ghetto. No primeiro semestre, 
a Omni teve que enfrentar uma 
concorrência para continuar 
atendendo ao Magazine Luiza. 
O processo agitou o mercado 
de produtoras, de olho no 

cliente cuja demanda à Omni, 
apenas desde abril, já supera 
os 400 trabalhos. Braghetto 
credencia ao longevo relaciona-
mento a manutenção da conta 
sob a responsabilidade de sua 
produtora. “É uma relação de 
confiança e fidelidade. Estamos 
cuidando de uma propriedade 
muito valiosa para o cliente: os 
preços”, completa. 

Pré-produção
A Holding Etc... Partici-

pações, que tem como carro-
chefe a Mixer, também é dona 
de duas operações especialis-
tas em filmes de varejo: a CB 
Filmes, que atende a Casas 
Bahia e Ponto Frio, e a Pan, 
responsável pela comunicação 
audiovisual do Pão de Açúcar 
e do Extra. Ambas já existem 
há mais de dez anos e são cha-
madas no grupo de operações 
dedicadas. Fábio Quinteiro, 
diretor executivo de novos ne-
gócios, aponta a pré-produção 
como um fator determinante 
para a realização dos trabalhos 
dentro dos prazos de entrega e 
padrões de qualidade.  

“O mais importante é a ope-
ração anterior que você cria. 
Quando os padrões e as etapas 

estão pré-determinadas ganha-
se muita velocidade. É preciso 
trabalhar com as ferramentas 
apropriadas e o perfil certo de 
produtores e atores. Já tivemos 
problemas com atores que de-
moram para decorar o texto”, 
lembra Quinteiro, que diz ter 
riscado a expressão “não vai dar 
tempo” do seu vocabulário. “Pre-
ferimos o ‘desse jeito vai dar’”, 
diverte-se, antes de traduzir em 
números o tamanho da respon-
sabilidade. “Entregamos até 60 
filmes em um dia.” 

Apesar de serem parceiras 

de empresas que passaram a 
pertencer ao mesmo grupo 
após a negociação entre Pão 
de Açúcar e Casas Bahia, a CB 
Filmes e a Pan Filmes mantêm 
operações completamente in-
dependentes. Há cinco anos, a 
CB Filmes construiu um estú-
dio de 5 mil metros quadrados 
vizinho ao galpão de produtos 
do cliente, em Jundiaí (SP). Já 
os diretores da operação tra-
balham junto ao escritório da 
agência Y&R, em São Caetano 
do Sul, sede da empresa. 

“A comunicação é para o 
público consumidor, o resulta-
do é o termômetro. Em datas 
comemorativas, como Dia das 
Mães e o Natal e Final de Ano, 
também produzimos filmes ins-
titucionais, mais emocionais, 
para valorizar a marca”, salienta 
Quinteiro. “Mas a maioria das 
produções tem mesmo é que 
transmitir a sensação da opor-
tunidade de economia para o 
consumidor. Ele tem que sair de 
casa e aproveitar as condições 
que estamos oferecendo.” 

Foi essa necessidade de agili-
dade que motivou a Insinuante a 
destinar toda a sua demanda de 
varejo a uma única produtora, 
localizada dentro de seus domí-

nios. A partir de 1o de dezembro, 
a rede nordestina terá toda a sua 
produção de filmes concentradas 
na Nove90. “Se pela manhã, 
nosso cliente identificar alguma 
oferta da concorrência que ela 
precisa combater, teremos con-
dição de produzir e mandar um 
novo filme para as TVs no mesmo 
dia”, afirma John Oliveira, dire-
tor da Nove90. 

Segundo Oliveira, estabele-
cer as bases da produtora no 
mesmo espaço físico da Insinu-
ante foi um pedido do próprio 
cliente, cuja demanda mensal 
envolve a realização de 180 
filmes publicitários. “Cada vez 
mais a operação de varejo exige 
uma produção rápida e eficaz, 
por conta dessa fusão de gran-
des players e o acirramento da 
concorrência”, diz. “Aqui no 
Nordeste, só nos últimos qua-
tro anos, Casas Bahia, Ponto 
Frio e Magazine Luiza passaram 
a concorrer com a Insinuante”, 
enumera, antes de olhar os 
pontos favoráveis do aumen-
to da competição. “O cliente 
investe mais na produção dos 
filmes. Antes a preocupação 
era muito maior com a oferta 
do que com a estética. Hoje 
está meio a meio.”

“Se não for uma operação muito 
bem planejada, pode resultar 
em uma redução drástica da 
capacidade de inovação. A 
tendência de uma estrutura 
montada nas dependências do 
cliente é que ela fique limitada 
para incorporar novas tecnolo-
gias e técnicas que o setor de 
produção de vídeo promove 
numa velocidade crescente.”

Além da Ricardo Eletro, a 
Casa na Árvore trabalha com ou-
tros clientes do segmento, como 
os supermercados Angeloni (em 
Santa Catarina e Paraná), a rede 
Comper Supermercados (no Dis-
trito Federal, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Santa Catarina) 
e a rede Le Biscuit (na Bahia e 
Sergipe). Juntos, os anuncian-
tes geram uma demanda que 
fica entre 350 e 600 filmes, nos 
períodos mais intensos. O último 
trimestre concentra aproxima-

damente 40% do faturamento 
anual da produtora. 

“Hoje, todo mundo quer ter 
cliente de varejo. As produto-
ras descobriram a vantagem 
de se manter uma equipe fixa 
a qual já se sabe de onde virão 
os recursos para pagá-la”, diz 
Fernanda Ramenzoni, dona e 

four há seis anos. A estrutura é 
mantida próxima do anunciante, 
mas independente. A Felicità, 
aliás, foi criada exclusivamente 
para atender ao Carrefour, que 
antes trabalhava com a Cinema 
Centro, onde já era atendido por 
Fernanda. Com bom humor, ela 
comenta o assédio da concorrên-
cia ao seu principal cliente.

“A Felicità é uma produtora 
cheia de glamour e faz varejo 
sem nenhum tipo de constrangi-
mento. Não faz muito tempo as 
pessoas achavam que os filmes 

de varejo eram algo menor, 
relutavam em assumir. Agora, 
está todo mundo em cima”, 
afirma Fernanda, que se van-
gloria de sempre ter prestado 
serviço para o segmento “com 
orgulho”. “Gosto de trabalhar 
com varejo: é tudo tão mais 
rápido, não tem tanta reunião 
nem muita firula”, explica. 

Atualmente, o Carrefour 
ocupa cerca de 70% da es-
trutura da produtora, que faz 
trabalhos pontuais também 
para a Riachuelo.

produtora executiva da Felicità 
Filmes Anima & Cuore, que 
produz os comerciais do Carre-

Oliveira, da Nove90: operação mais eficaz 
para Insinuante combater a concorrência 

Denize e Alexandre Fachin, da Casa na Árvore: demanda de até 600 filmes de varejo por mês, boa parte deles para Ricardo Eletro

Comerciais para Carrefour ocupam até 70% da estrutura da Felicità, que há seis anos produz os filmes de varejo do cliente

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

Text Box
Foto

Text Box
Foto

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1436, p. 42-44, 22 nov. 2010.
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