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Condecine dá o tom aos debates
uc

por Daniel Milani Dotoli
e Keila Guimarães

M

s
fin
ra
pa
siv
a
clu
ex
é
o
e Siqueira:

ar
tig

Leyla

organizadores do

Fórum

bateram

na

tecla

de que

é preciso estabelecer as

melhores práticas

aç

ão

de

st

e

Lara,

A

ut

iliz

Presidente da Ancine, Manoel
Rangel comentou em um dos painéis que a medida é uma defesa
ao talento, cultura e capacidade
de criar brasileira. "É uma luta
contra a pasteurização que circula no país. E não se trata de uma
medida radical. Apenas aumentamos os impostos para obras
estrangeiras, cujos valores não
mudavam há 10 anos. Estavam
defasados. Radical seria fechar o
mercado para o que vem de fora,
que é algo que nunca cogitamos
fazer".
Opinião compartilhada com
o cineasta André Sturm, vice-presidente do Siaesp (Sindicato
da Indústria Audiovisual de São
Paulo), que alertou para o fato de
que o custo establecido pela Ancine não é o mais importante ponto
dessa medida, mas sim o objetivo
de se ter uma produção local que
condiz com a eficiência do mercado brasileiro.
Na abertura do III Fórum de
Produção Publicitária, Luiz Lara, presidente da Abap, já havia
comentado a medida, dizendo

ed

otivo que fez com que a ABA
(Associação Brasileira de
Anunciantes) desistisse de participar do III Fórum de Produção
Publicitária - relizado na semana pâssada, em São Paulo, pela
Apro (Associação Brasileira da
Produção de Obras Audiovisuais),
Abap (Associação Brasileira das
Agências de Publicidade) e Aprosom (Associação Brasileira das
Produtoras de Fonogramas Publicitários) - a MP 545, estabelecida
pela Ancine (Agência Nacional do
Cinema) e que mudou os valores
da Condecine (Contribuição para
o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional) para a
entrada de obras audiovisuais estrangeiras no Brasil, provocando
um aumento de 138%, foi um dos
principais pontos dos debates do
evento (veja matérias na página
21).

Ribeiro:

irresponsabilidade

dos

anunciantes

João

Daniel

Tikhomiroff,

da Mixer,

comandou

um

dos painéis

de "modo impositivo". "O cliente
quer pagar mais barato e as produtoras, preço justo", disse. Para
ela, o prazo de 100 dias "é inaceitável". "Não queremos gerenciar o
negócio do cliente, mas também
não queremos quebrar", reforçou.
Segundo a executiva, a entidade não reivindica o pagamento
à vista, mas sim "regras claras".
"Quando o job é entregue, pagamos fornecedores entre 15 e 30
dias. Em 100, estamos financiando o anunciante", completou.
Uma das reivindicações da
Apro é que o setor de rádio e TV
das agências sejam inseridos no
processo de compra das mesas de
negociações. "Estamos pedindo a
presença das agências, do RTVC e
do atendimento na mesa de compra", ressaltou Leyla.
Para Fernanda Crespo, responsável pelo setor de RTVC da Neogama/BBH, é a agência quem deve servir de intermediária entre
anunciante e produtora. "O ideal
seria as agências negociarem com
o cliente e, depois, com as produtoras", argumentou.
Os pools de produtoras, com
manual de comportamento avaliado como "impositivo", também
foi alvo de críticas. "Antes, acreditava-se que o pool gerava volume
e redução de custo. Mas era importante também que as produtoras aumentassem a qualidade. E
não vimos isso ao longo do tempo", afirmou Paulo Schmidt, sócio
produtor executivo da Margarida
Flores e Filmes.
Enquanto todos queixavam-se,
Luiz Lara lembrou às produtoras
que a "égide financeira predomina". Com isso, é inócuo apenas
transformar os clientes em vilão.
Ao contrário, é necessário buscar
o diálogo. "As mesas de compra
vieram para ficar. A luta por eficiência econômica e custo baixo
está em todos os setores econômicos", apontou.
Errj' sua visão, para que o diálogo com os anunciantes prospere,
é necessária a definição de regras
claras. "Temos que aprender a dizer não. Não aceitar prazo de 100
dias, e .recusar regras de pools que
tabelem preços em detrimento da
criação", disse.
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O executivo propôs ainda que
Apro e Abap unam-se para reeducar as mesas de compra. "Nos
propomos a fazer workshops nas
18 unidades regionais da Abap
sobre o processo de negociação
com os anunciantes". A entidade
hoje conta com 250 agências associadas, incluindo as 30 maiores
agências brasileiras, que representam 80% da compra de mídia no
país. "Não adianta vilanizar apenas os anunciantes", argumentou.
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quer só comida, quer também diversão e arte".
A recusa da ABA em participar
do evento provocou duras críticas
também por conta do atraso no
pagamento de filmes à mesa de
compra das empresas e aos prazos dilatados. A imposição de 100
dias para o pagamento de um comercial, feito por alguns clientes,
por exemplo, é visto como inaceitável pelas produtoras.
"Isso é usura, estamos financiando os nossos clientes ao aceitar esse prazo estendido de pagamento", protestou Paulo Ribeiro,
presidente da Abele (Associação
Brasileira de Empresas Locadoras
de Equipamentos e Serviços Au-

Fernanda: ideal seria agências negociando com

das produtoras

pa

qualidade

é

da

go

aumento

Rangel: defesa ao talento,

ar
ti

Schmidt cobrou

cultura e capacidade de criar

os clientes

diovisuais).
Segundo ele, 85% da receita
das empresas de locação vêm do
mercado publicitário e o restante,
dos setores de entretenimento e
cinema. O anunciante, por estar
no topo da cadeia de publicidade,
provoca um efeito cascata ao estender o prazo de pagamento, o
que reflete nas agências, produtoras e, por fim, nas empresas de locação. "Quando o anunciante faz
isso, é irresponsabilidade. O custo
das produtoras não é respeitado.
Isso é arrocho", criticou.
Leyla Fernandes também queixou-se do aumento do número de
mesas de compra das empresas,
que buscam reduzir os custos

MÍDIAS

A internet provoca o desejo de
inovar dos anunciantes, mas a
disposição de investir no meio
não é proporcional ao entusiasmo
que ele desperta.
No painel "Novas mídias e a
mudança nos custos e na execução dos trabalhos", os debatedores
escancararam um grande mal entendido quando se fala em produção para a web. "A internet é uma
mídia gratuita. Mas a produção
não é de graça", lembrou Dulcídio
Caldeira, diretor da Paranoid BR.
Os diretores recorreram aos
grandes vencedores do Cannes
Lions neste ano, com filmes milionários como "After Hours", da
Drogas para a Puma, como parâmetro para ilustrar que a equação
internet e orçamento baixo não
funciona. "Existe a falsa idéia de
que um filme para a TV consuma
R$ 1 milhão e para a internet, R$
50 mil. Como pode? É a mesma
idéia!", ressaltou Paulo Ribeiro.
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também que vivemos uma era
de capitalismo de valor compartilhado, mas que um setor só
cresce se existir governância e regras bem estabelecidas". "Muitas
idéias ousadas e criativas morrem
se não forem bem trabalhadas e
produzidas. Uma propaganda de
primeiro mundo deve também
ter uma governância compatível",
afirmou.
Presidente da Apro, Leyla Fernandes ressaltou que o mercado
publicitário brasileiro ultrapassa
o número de 10 mil títulos produzidos por ano, sendo que as
empresas associadas à Apro representam 70% desse número.
"Por isso temos que estabelecer
as melhores práticas para a nossa
atividade".
O discurso foi compartilhado
por Kito Siqueira, presidente da
Aprosom, que disse que a entidade passou por um trabalho prévio
antes de chegar ao evento. "Precisamos regular e normatizar o
mercado. Questões de contrato e
orçamento devem estar dentro de
uma união de pensamentos para
que tudo flua melhor".
Secretário de Comércio e Serviços do MDIC (Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio), Humberto Luiz Ribeiro da Silva ressaltou o fato do
setor publicitário ser um indutor
de desenvolvimento para todos
os setores da economia. "E como
diria a letra da música (Comida,
do Titãs), o cidadão brasileiro não

Caldeira: produção para a web não é de graça

Doria (Cine) e Patrocínio (Digital 21): presença no Fórum

Ribeiro da Silva, parodiando
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Identidade do mercado é questionada
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criticando os comerciais enlatados: anunciante
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vaianas. Desde piadas com a rivalidade entre Brasil e Argentina até
os tão usados flertes na praia, os
comerciais marcaram a história
da Havaianas, que transformou-se de uma marca popular em um

A

foi reconhecida pela alta criatividade, pelo bom humor e pela
utilização, sem receios, de signos
nacionais, que permitem um diálogo direto com o consumidor.
Mas para alguns talentos do mercado, a publicidade nacional está
perdendo sua identidade. "Será
que não estamos perdendo a nossa cor?", questionou João Daniel
Tikhomiroff, diretor e produtor
executivo da Mixer. "Os nossos
comerciais estão cada vez mais
lavados", complementou Guga
Ketzer, diretor de criação da Loducca.
Tikhomiroff e Ketzer foram
alguns dos participantes do painel "Valorização da criação e da
produção brasileira" e "Novas tendências e integração das plataformas", que aconteceu no III Fórum
de Produção Publicitária, na última semana, em São Paulo.
Bons tempos, apontou Raul
Doria, produtor executivo da Cine Cinematográfica, quando os
filmes publicitários exaltavam a
"ginga" nacional, como os produzidos pela AlmapBBDO para a Ha-

pa

publicidade brasileira sempre

terá

um

custo com

item fashion. "Ela saltou de US$ 2
de valor agregado nos anos 2000
para US$ 20 atualmente. Foi uma
mudança feita por agências e pela
indústria publicitária brasileira",
destacou.

um

trabalho que não diz nada

Mas é preciso cuidado com o
nacionalismo para não fechar as
portas para o mercado global. Para Mário D'Andrea, sócio e cco da
Fischer&Friends, a indústria deve
buscar as melhores práticas em

ao

brasileiro

países que são referência em produção publicitária, sem, no entanto, perder seu foco primário, que
é vender para o mercado interno.
"Nosso papel é, todos os dias, interromper a rotina das pessoas e

convencê-las a comprar algo", resumiu.
Ele também criticou os "comerciais enlatados", feitos sem
preocupação com o público brasileiro. "Ainda tem empresa de
combustível que traz filme com
dois estrangeiros andando de moto na Malásia", cita. A retenção
de recursos nesse caso, na visão
do criativo, mostra-se prejudicial.
"Isso vai gerar uma economia de
R$ 300 mil na produção, mas o
anunciante vai gastar R$ 5 milhões em mídia para convencer
o brasileiro com uma peça que
não diz nada para ele", afirmou,
gerando uma onda de aplausos na
platéia. "A propaganda é o espelho da sociedade. O consumidor
tem que se identificar. Caso contrário, não compra", complementou Maurício Guimarães, diretor
da Sentimental Filmes.
De acordo com a Apro (Associação Brasileira da Produção de
Obras Audiovisual), em 2002,
o Brasil importou 40 filmes. No
ano passado, o número de peças
produzidas fora do país e trazidas
para cá cresceu 15 vezes e chegou
a 600 filmes.
Para Dalton Pastore, conselhei
ro da Abap (Associação Brasileira das Agências de Publicidade),
cabe às produtoras e às agências
convencer os clientes a produzirem localmente. "O cliente não sabe onde deve fazer o melhor filme
ou jingle. São as produtoras quem
devem mostrar por que é importante produzir aqui".
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FilmBrazil fortalece imagem do país
Dotoli

aralelamente ao III Fórum de
Produção Publicitária, a Apro
(Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais) e a
Apex-Brasil (Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e
Investimentos) promoveram a
sexta edição da ação FilmBrazil
Experience, que integra o projeto
FilmBrazil. A ação tem como objetivo o fortalecimento do posicionamento da imagem do país como pólo de produção audiovisual,
além de fomentar negócios para
as produtoras brasileiras.
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diretor de criação da Crispin Porter • Bogusky de Londres: um dos grandes nomes presentes ao evento
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ne Kastens, head of broadcast da
DDB Berlin (Alemanha).
Juntos, todos esses profissionais costumam produzir em diversos países do mundo, inclusive
na vizinha Argentina, para clien-

A

O encontro, na verdade, foi iniciado quatro dias antes da realização do Fórum. Nos dias 19 e 20 de
novembro os convidados da ação
visitaram locações e conheceram
a infraestrutura de produção da
cidade do Rio de Janeiro. Nos dias
21 e 22 de novembro participaram de rodadas de negócios com
os produtores brasileiros, em São
Paulo e no dia 23 participaram do
Fórum de Produção.
Vieram ao Brasil Mirko Stolz,
diretor de criação da Crispin
Porter + Bogusky Londres (Inglaterra); Corey Bartha, head of
broadcast da Wieden+Kennedy
Portland (EUA); Grant Hill, sócio
e produtor executivo da GHM
(EUA); Boris Schepker, produtor
executivo da MarkenFilms Berlim (Alemanha); Kira Carstensen,
sócia e produtora executiva da
Supply&Demand (EUA) e Christi-

s

P

tes como Kraft Foods, BMW, Adidas, Mercedes-Benz, McDonalds,
Budweiser, Volkswagen, CocaCola, Nike, Audi, Sony Ericsson
e outros dos maiores anunciantes
da indústria publicitária mundial.

Gerente executiva do projeto FilmBrazil, Marianna Souza
disse que foi um evento intenso,
no qual 15 produtoras brasileiras
participaram de mais de 60 reuniões para apresentar a capacidade

do mercado de produção audiovisual do país. "A melhor maneira
de posicionar o nosso país é justamente mostrando a quem vem de
fora o que temos para oferecer in
loco. Parece claro o potencial bra-

sileiro - Agência do Ano em Cannes, terceiro país mais premiado,
qualidade publicitária reconhecida internacionalmente. Mas é impressionante como os diretores e
produtores das grandes empresas
de fora não tem a real percepção
do nosso potencial. Eles chegam
aqui e se surpreendem", ressaltou,
lembrando que paralelamente
também é importante vender a
imagem do país como locação
para
produções
estrangeiras.
"Vendemos a imagem do país e o
posicionamos como um produtor
por excelência, dono de um mercado que no ano passado gerou
mais de 10 mil títulos e arrecada
bilhões de dólares por ano".
O FilmBrazil Experience sempre é ligado a um evento âncora.
Já ocorreu paralelamente ao carnaval e ao GP Brasil de Fórmula
1 (que, coincidentemente, ocorreu
nesse último final de semana).
"Agora foi muito gratificante que
ocorresse paralelo ao III Fórum
de Produção Publicitária, pois
facilitou ainda mais o contatos
com os nossos profissionais, e
eles também tiverem como ver a
nossa capacidade de organização.
Por exemplo, ficaram surpreendidos com a riqueza das produtoras
de som do país, que eles também
desconheciam", acrescentou Marianna.
A próxima edição do FilmBrazil Experience volta a ocorrer
paralela ao carnaval, em 2012.
Os produtores inclusive irão aos
desfiles das escolas de samba do
Rio de Janeiro, em uma estrutura
montada pela Apex, para convidados de todos os setores que a
agência apoia.

Fonte: Propmark, São Paulo, 28 nov. 2011, p. 20-211.

