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E agora? O comercial “Cachorro-Peixe”, da AlmapBBDO para o Volkswagen Fox,  é o Brasil ou 
da Argentina?  
 
No Cannes Lions do ano passado, ele foi comemorado e reverenciado como o único ouro do 
Brasil na categoria de Film. Para dar lógica à sua própria história de inúmeros prêmios, ele tem 
de continuar sendo brasileiro. Há, porém, um significativo detalhe em sua trajetória: ele foi 
criado por brasileiros, aprovado por brasileiros, visto na mídia por brasileiros, mas a produção 
é totalmente argentina. 
 
Na semana passada, nos dias 2 e 3, durante a primeira edição do Festival Cíclope, competição 
dedicada às produtoras, a questão da paternidade ou maternidade de filmes ficou ainda mais 
complexa. Os troféus conquistados pelo “Cachorro-Peixe” expõem um drama mercadológico 
que por um lado não faz o mínimo sentido, mas por outro, dão pertinência ao fator 
procedência, principalmente pelo fato de o festival ser focado em produtoras.  Nesse caso, os 
prêmios do “Cachorro-Peixe” seriam prioritariamente da Rebolucion, produtora de Buenos 
Aires, e ponto, não se fala mais nisso. Mas, também há outros casos de filmes produzidos por 
brasileiros e veiculados em Portugal e de outros filmes produzidos no Brasil e veiculados na 
Argentina. 
 
Assim, esse drama do “Cachorro-peixe”, usado aqui para sintetizar todos os casos de filmes 
criados e veiculados em um determinado país, mas produzidos em outro, ficou ainda mais 
acentuado durante o Cíclope em função da polêmica em torno da nova lei de mídia da 
Argentina. Em vigor há quase dois meses, desde 10 de outubro, entre várias determinações 
protecionistas, ela regulamenta que um comercial só pode ser veiculado na mídia argentina se 
o mesmo tiver pelo menos 60% de participação de profissionais argentinos. A lei está 
preocupando as associações de classe – produtoras de audiovisual e agências de publicidade – 
do Brasil e de outros países. O Brasil, por exemplo, estuda medidas para restringir a 
veiculação na mídia brasileira de comerciais como o “Cachorro-peixe”. 
 
Prêmios 
 
Considerando produção, criação e veiculação, juntas ou separadas, o Brasil conquistou 12 
prêmios do Cíclope o troféu é um personagem estilizado do ser mitológico que tem apenas um 
olho no meio da testa. São três de ouro, um deles para o famoso “Cachorro-peixe” (veja lista 
abaixo), dois de prata e sete de bronze. 
 
Em geral, o Cíclope foi interessante. Ele foi realizado dentro de um barco ancorado na área de 
Puerto Madero.  A proposta de dar espaço a um festival essencialmente voltado às áreas de 
produção era uma reivindicação antiga de várias associações internacionais de produtoras, 
inclusive a brasileira Apro. Elas tiveram a primeira conquista com a estreia da competição Craft 
Lions no Festival de Cannes deste ano e, agora, um festival internacional realizado na América 
Latina, consolida esse foco na valorização das qualidades técnicas dos filmes publicitários e 
não apenas no seu lado conceitual e criativo. 
 
A nova lei argentina, com as restrições ao Brasil e a outros países, ameaçou o Cíclope. A Apro, 
que está associada à realização do festival, chegou a considerar um boicote, mas decidiu 
manter apoio e parceria após avaliar que a iniciativa da competição não tem nada a ver com o 
caráter político da nova lei. Mas, o diretor de cena João Daniel Tikhomiroff, da produtora Mixer, 
um dos brasileiros convidados para integrar o júri, decidiu cancelar sua participação, em 
protesto à nova legislação. 
 
Além dos prêmios concedidos pelo júri, dividido em quatro grupos – Live Action, Áreas 
Especiais, Animação e Som -, o festival contou com um encontro organizado por associações 
internacionais de produtoras, o World Production Summit (leia mais aqui), com workshops 
sobre produção e direção e com apresentações especiais de rolos de filmes. Ou seja, foi um 
prato cheio para quem gosta de cenas selecionadas. Um dos destaques foi a apresentação do 



case da Philips, feito por Eva Barret, profissional de marketing da empresa de 
eletroeletrônicos, que falou sobre o projeto "Linhas Paralelas"  e o filme “The Gift” (leia texto 
nesta página), uma super, mega, hiper, blaster produção que ganhou o Grand Prix do Craft 
Lions em Cannes e também o Grand Prix do Cíclope. 
 

 
  

 
 
Um olho na testa e na mesa de compras 
 
Na mitologia grega, Ciclope era o nome dado a seres gigantes e imortais, com apenas um olho 
no meio da testa. Dizem que eram terríveis com suas armas mágicas, com os assustadores 
raios e trovões que os faziam ser reconhecidos como deuses das tempestades. Outras versões 
afirmam que os ciclopes eram construtores, com enorme poder físico para tarefas impossíveis 
para os seres humanos. 
 
Independentemente dos mitos, o Ciclope Festival foi palco para discussão dos problemas 
enfrentados pelo mercado de produção. Houve o World Production Summit, encontro fechado, 
que é realizado anualmente desde 2005, tendo sido Cannes o primeiro palco para tais 
discussões. O encontro contou com a participação de cerca de 50 pessoas e foi coordenado por 
representantes de associações de produtoras dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido. 
 
"Precisamos visualizar nossos mercados, ver a importância da realidade local e avaliar as 
barreiras de entrada para a atuação de produtoras", disse um dos coordenadores. "É 
importante trocar experiência e discutir nossos problemas para vermos como podemos nos 
ajudar. Na Europa, por exemplo, as funções de agências, produtoras e diretores de marketing 
estão perdidas e confusas. O mercado não sabe mais quem faz o que. As agências estão 
desesperadas atrás de novas fontes de receita. E elas estão atrás da gente, tirando recursos 
que são das produtoras", disse o representante da associação francesa, François Chilot. 
 
Dimi Kireeff, da produtora brasileira de som S de Samba, disse que o encontro "não foi 
reconfortante". Segundo ele, todo mundo do mercado de produção tem problemas muito 
semelhantes no mundo inteiro, que estão basicamente ligados ao relacionamento entre 
agências, clientes e produtoras. Para Dimi, o sistema de controle de custos utilizados pelos 
anunciantes está dificultando muito o trabalho das produtoras. "Eles nos enxergam como uma 



commodity. O que a gente faz é muito pessoal, muito artístico. Fica difícil traduzir em números 
enquanto os controladores de custos só têm essa linguagem de números". 
 
Dimi disse que os chamados "mesões de compra" e pregões virtuais, usados nas definições de 
orçamento, estão muito mais "adiantados" no Brasil do que em outros países. "Isso só vai ter 
um limite quando a qualidade cair a um ponto insuportável, quando não der mais para as 
produtoras tirarem coelho da cartola", alertou. 
 
Mateus de Paula Santos, da Vetor Zero Lobo, também reforçou que o World Production 
Summit mostrou que a maioria dos problemas das produtoras é "o mesmo" no mundo inteiro. 
"São as questões de orçamento e as formas de pagamento", citou. Ele avaliou que a discussão 
poderia ter sido mais produtiva se tivesse tido a participação de profissionais de agências. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 6 dez. 2010, p. 10.  


