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Estúdios engordam receita com produções empresariais  
 
A bilheteria do cinema nacional cresceu 68,5% no ano passado, chegando a R$ 211,5 milhões, 
mas o sucesso nas telonas não é o único motivo de comemoração entre os estúdios de cinema. 
Grandes companhias como Itaú-Unibanco, Fiat, Nokia e IBM estão reforçando a contratação 
das produtoras cinematográficas para produzir peças de comunicação institucional.  
 
A Agência Nacional do Cinema (Ancine) e a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial 
(Aberje) não dispõem de dados oficiais sobre a evolução do mercado de comunicação 
institucional. Os estúdios de cinema, no entanto, confirmam que a demanda está mais forte. A 
cada ano, essa área de negócios responde por uma fatia maior da receita. 
 
A Conspiração Filmes, autora de sucessos como "2 Filhos de Francisco", espera mais que 
dobrar a receita obtida com a divisão de conteúdo institucional Conspira Corp. A área foi criada 
em 2009 e encerrou o ano passado com receita de R$ 7 milhões. A previsão para este ano é 
chegar a R$ 15 milhões, afirma o diretor-executivo da Conspira Corp, Claudio Henrique. Com 
esse resultado, a participação da divisão na receita total da Conspiração Filmes passaria de 
10% para 15% neste ano.  
 
A Conspira Corp mantém escritórios e estúdios no Rio de Janeiro e em São Paulo. Neste mês, 
instalou um estúdio em Betim (MG), com investimento próprio de R$ 500 mil e uma equipe de 
22 pessoas. A estrutura, diz Henrique, foi montada para atender à Fiat. A produtora assinou 
contrato de dois anos, com possibilidade de renovação, para produzir um programa semanal 
com duração de 1 hora, que é transmitido pela TV Fiat para a rede de 580 concessionárias da 
montadora. Segundo o gerente de desenvolvimento profissional da Fiat, Saulo Arruda, a TV 
tornou-se uma importante ferramenta para treinamento dos funcionários. A montadora não 
divulga o valor investido em comunicação empresarial, mas diz que esse número triplicou em 
dez anos. 
 
A Conspira Corp tem como clientes fixos a Vale e a Fiat e recentemente produziu vídeos para 
Banco do Brasil, Nokia e IBM. O executivo observa que as companhias brasileiras estão 
dispostas a investir em conteúdos mais informais, com uso de dramaturgia e humor como 
forma de entreter o público, ficando a exposição da marca em segundo plano.  
 
Mesclar entretenimento e conteúdo empresarial não é uma tendência nova. Grandes 
companhias adotam o chamado "branded content" (conteúdo patrocinado) há pelo menos uma 
década. Mas, a partir de 2009, sua adoção aumentou no Brasil. "A crise obrigou as empresas a 
produzir conteúdos diferenciados para atrair a atenção dos investidores", afirma a diretora de 
atendimento da O2 Filmes, Rejane Bicca.  
 
A O2 Filmes, responsável por produções como "Ensaio sobre a Cegueira" e "Cidade de Deus", 
criou uma área para conteúdo digital em 2005. "É comum, nos Estados Unidos e na Europa, 
empresas contratarem grandes diretores de cinema para produzir entretenimento para os 
clientes. Mas, no Brasil, esse movimento só ganhou força há dois anos", afirma Rejane.  
 
Nesse novo cenário, a O2 teve aumento na receita com conteúdo institucional de 75% em 
2009 e de 51% em 2010, enquanto a receita com cinema aumentou 20% ao ano nesse 
período. Para este ano, a previsão é que a receita gerada com comunicação empresarial cresça 
30%. Rejane afirma que a maioria dos pedidos das empresas são de vídeos de quatro a cinco 
minutos, que misturam informações da companhia com um roteiro de ficção. Em 2010, a 
produtora passou a criar aplicativos com animação para iPhone e iPad, jogos para 
entretenimento em estandes e série para a web. Parte desses produtos são encomendados por 
agências de publicidade, como um vídeo para internet que a DPZ encomendou à O2 Filmes 
para o Itaú Personalité, que faz parte de uma campanha a ser lançada em abril. 
 



Entre os trabalhos institucionais de maior repercussão está a produção para o Comitê Olímpico 
Brasileiro do vídeo de candidatura do Brasil para sediar a Olimpíada de 2016. Outro trabalho 
foi a série de vídeos para o pavilhão da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil) na Expo Xangai 2010. Rejane diz que formou-se uma fila com 
espera de 3 horas para ver o pavilhão. Para entreter quem esperava tanto para ver o pavilhão, 
a O2 também criou um jogo de futebol que era projetado em um telão. Bastava o visitante 
cadastrar o celular e usar as teclas do aparelho como setas.  
 
"Cada vez mais há uma convergência de áreas. Cinema, comercial, filme e TV se misturam e 
abrem espaço às produtoras", afirma Matias Mariani, sócio da Primo Filmes. Com êxitos como 
"Cheiro do Ralo", a produtora - fundada em 2006 no segmento de longas - passou a concorrer 
na produção de séries para TV e conteúdo para empresas dois anos mais tarde. Entre os 
clientes estão Fiat, Nokia e IBM. O pedido mais comum das empresas é a produção de filmes 
curtos para a internet. 
 
No ano passado, segundo Mariani, a produção de conteúdo para empresas representava 25% 
da receita; séries para a TV somavam 40% e a produção cinematográfica, 35%. "Nos últimos 
seis meses, tivemos um aumento de 20% no faturamento com conteúdo, o que significa que 
essa participação vai mudar", diz. Ele não revela a receita da Primo Filmes, mas observa que a 
produção de conteúdo empresarial garantiu ao estúdio maior previsibilidade financeira e 
contribuiu indiretamente para subsidiar as produções de filmes.  
 
A produtora Cinema Animadores encontrou nos conteúdos institucionais um meio para 
financiar projetos que, de outra forma, dificilmente sairiam do papel. "Muitas vezes, primeiro 
pensamos num projeto e depois o oferecemos a empresas ou instituições que possam se 
interessar pela ideia", diz Silvia Prado, sócia da produtora.  
 
Foi assim que surgiu a animação em que uma garrafa PET conta a história da reciclagem. O 
conteúdo foi criado e, depois, oferecido a empresas do setor. A Amcor, fabricante de 
embalagens PET, adotou a ideia - que se transformou em um vídeo institucional apresentado 
em escolas. 
 
Da mesma forma, a farmacêutica Roche patrocinou um documentário sobre câncer de mama 
baseado no livro "Força na Peruca", de Mirela Janotti. A companhia não é retratada no vídeo, 
que, agora, poderá ser exibido na TV Cultura, de São Paulo. "Mesmo não explicitando a marca, 
o conteúdo beneficia o setor", diz o publicitário Sérgio Lopes, marido de Silvia e fundador da 
agência Conteúdos Diversos, que trabalha em parceria com a Cinema Animadores. 
 
A Conteúdos Diversos surgiu em 2008 como uma agência já voltada ao "branded content". 
Depois de quase 30 anos atuando nas agências tradicionais, Lopes decidiu criar seu próprio 
negócio para captar as oportunidades que começavam a surgir com a multiplicação das 
plataformas digitais.  
 
Com mais liberdade de ação, Lopes afirma que, hoje, consegue se dedicar a projetos mais 
instigantes. A Conteúdos Diversos tem uma projeção de receita de R$ 10 milhões neste ano. 
"Já tínhamos experiência em produção e comunicação. O que fizemos foi pensar em como usar 
isso para transmitir valores de uma marca", afirma Silvia. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 mar. 2011, Empresas, p. B3. 


