
explosão de conteúdo, especialmen
te na internet e nos canais de TV 

por assinatura, abriu novos mercados 
para as produtoras de som, antes res
tritas principalmente ao rádio e à tele
visão aberta, às trilhas, jingles e spots. 
Algumas criaram novas unidades de ne
gócios ou empresas para atender à de
manda que surgiu. Enquanto houve o 
desenvolvimento de todo um novo ne
gócio, entretanto, não ocorreu a evolu
ção tão esperada pelas produtoras quan
to ao entendimento, por parte de agên
cias e anunciantes, da cadeia produtiva 
e de valor da produção de áudio. Não é 
raro o setor reclamar do achatamento 
dos preços e dos prazos. 

De acordo com Kito Siqueira, presiden
te da Associação Brasileira das Produtoras 
de Fonogramas Publicitários (Aprosom), 
as produtoras atualmente atuam em vá
rias áreas, como conteúdo de televisão 
(programas, séries, documentários), f i l 
mes publicitários, internet, eventos, en
tre outros. "Todos esses setores têm gran
de demanda de utilização de produções 
de som. A partir do momento em que é 
montada uma estrutura de produção de 
áudio, podemos executar trabalhos para 
diferentes áreas e, muitas vezes, elas se 
complementam em campanhas integra
das. O parque produtivo serve em gran
de parte para atender todos esses seto
res" explica Siqueira, também sócio da 
produtora Satélite. 

Novos mercados existem, mas as pro
dutoras ainda precisam explorá-los me
lhor, na opinião de Rosana Souza, produ
tora executiva de A Voz do Brasil. "O que 
geralmente acontece é que a verba para 
conteúdo, ou mesmo internet, é muito di
ferente das verbas publicitárias, então te
mos de nos adequar a elas. Esta adequa-

ção vale para toda a produção, inclusive 
os terceirizados, como locutores, canto
res e músicos que estão envolvidos no 
processo" diz ela. 

Fundada na década de 1970 pelo mú
sico Zé Rodrix (que alguns anos antes 
de falecer, em 2009, havia se desligado 
da empresa), A Voz do Brasil mantém 
seu foco na criação de trilhas para co
merciais, jingles e spots para rádio, mas 
também passou a explorar novos conte
údos. Entre os trabalhos mais recentes 
está a abertura do Gloob, canal pago da 
Globosat direcionado a crianças, para o 
qual foi produzida a trilha de lançamen

to com Gilberto Gil e Ivete Sangalo. Em 
pareceria com a Mixer, fez ainda "Circo 
do Edgar" para o Multishow, e "Lua de 
mel" para Discovery. 

"Produzimos um trabalho bem baca
na com o Marcelo Rosenbaum, em par
ceria com a Rádio Globo, chamado 'De 
coração pra você! Toda a produção era de 
A Voz, entregávamos o conteúdo pron
to para a rádio',' conta Rosana. Apesar de 
o programa ter boa audiência, o proje
to acabou, pois, segundo a produtora, as 
verbas da emissora pagas para produção 
são pequenas. 

Criada em 1981, a Lua Nova, dirigida 

por Thomas Roth, também vai além do 
trabalho para agências e anunciantes. A 
produtora tem extensão para a área de 
internet, com criação e programação de 
trilhas sonoras para websites e CD-ROM. 
Roth fundou em 1999 a Lua Web, que 
depois virou Geleia Digital. "Em 2007, 
houve uma reorganização, mudamos o 
formato e agora está tudo dentro da Lua 
Nova" conta ele. "Já fizemos de tudo na 
área de internet, TV a cabo e outras. Há 
uma evolução no mercado e tem se am
pliado o espectro para as produtoras" 
comemora. Entre os trabalhos, há aber
turas de filmes e de documentários, t r i 
lha para longa-metragem, games e as
sim por diante. 

Selo musical 
O grupo mantém a Lua Music, criada 

em 1998, a qual ultrapassa 400 títulos. 
Com selo próprio, ela atua da gravação 
até a distribuição de discos. Para os d ir i 
gentes da Lua, se a música é marcante, o 
rádio é paixão. "Meu sócio, Ricardo Fleu
ry, e eu gostamos de fazer rádio. Gosta
mos e sabemos dirigir e produzir" conta 
Roth, ao comentar o domínio que am
bos detêm sobre a linguagem específica 
da publicidade no rádio AM. 

Há quase oito anos, a Lua criou um 
projeto pioneiro na área de pesquisa, em 
duas frentes: uma de branding, por ser 
detentora de várias assinaturas e mar
cas sonoras; e um banco de referência de 
música, mas de novas vozes, que é cons
tantemente atualizado. "Isso dá mais r i 
queza à produção. O rádio é um veículo 
parceiro, merece e carece de riqueza. I n 
felizmente, a parte publicitária é maltra
tada, com clientes algumas vezes pouco 
preocupados com o que estão veiculan
do. Além disso, não há critério: há emis
soras que oferecem a produção em tro
ca da compra de mídia" critica o sócio 
da Lua Nova. 

A YB diversificou para a música quan
do criou, em 1999, o selo independente 
YB Music. As faixas estão disponíveis para 
licenciamento de sincronização em áudio 
digital, para publicidade, cinema, televi
são, games e ações promocionais. Dentre 
os trabalhos da YB Music, alguns revivem 
talentos esquecidos como Nação Zumbi 
e Trio Mocotó; outros produziram cults 
inéditos como Anvil FX ou Coletivo Insti
tuto. A música erudita também tem des
taque, como o Quarteto Camargo Guar
nieri e o song book de Arrigo Barnabé, 
entre outros. 

A atuação da YB vai além: "Já criamos 
e produzimos trilha sonora para mais de 
dez longas" conta Mauricio Tagliari, pro
prietário da YB. Entre eles, O Homem do 
Futuro, A Mulher Invisível, A Mulher do 
meu Amigo e O Amor Segundo B. Schian-
berg. A empresa atua ainda na área de mú
sica para filmes corporativos e, a partir de 
2012, na coprodução de musicais para TV. 

A Play it Again é outra casa de produ
ção de som satisfeita com a demanda atu
al do mercado. Há três anos, Tula Minas-
sian, proprietário e produtor executivo, 
percebendo um momento complicado 
de mudanças na área da música, com a 
"multiaplicação do ser humano" decidiu 
lançar a PlayRK-30. "Inicialmente, era pa
ra produzir conteúdos, programetes de 
um minuto, prevendo merchandising, 
como 'Minuto saúde! 'Minuto sabedo
ria! Mas as próprias rádios começaram 
a fazer isso" lembra Minassian. Ele de-
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cidiu evoluir quando percebeu que ha
via diferentes demandas e situações a 
serem atendidas. 

Cabeça velha 
Alguns investimentos na mídia rádio 

não vingaram, como "Na boieira" que 
mostrava histórias que caminhoneiros 
contavam ao parar em um posto Ipiran
ga. "Recebi muitos roteiristas, mas falta 
quem vai distribuir, veicular. As rádios 
pensam somente no imediato. Esse con
ceito de imediatismo me preocupa. Mos
tra que o rádio é envelhecido, tem a cabe
ça velha, talvez por ser concessão, por ser 
estático" diz o produtor da Play it Again. 
Minassian não vê nenhum movimento na 
tentativa de mudar o cenário, enquanto 
as outras mídias se esforçam para diver
sificar os formatos publicitários. "No rá
dio é só 15, 30, 45 e 60 segundos, e mais 
nada, diferentemente de todo o mundo. 
Nos EUA, por exemplo, nenhuma peça 
em rádio começa com menos de 60 se
gundos. Cada ideia tem seu tempo, que 
pode ser 12 ou 18 segundos" expõe. 

Diante desse cenário, a Play decidiu 
diversificar seu portfólio e produzir pa
ra todas as plataformas de comunicação 
e entretenimento, com a PlayRK30, co
mandada por Bia Ambrogi. A empresa 
tem produzido longa-metragem para ci
nema, séries e documentários para canais 
de TV por assinatura (como HBO e ESPN), 
DVDs (Chitãozinho & Xororó Sinfônico), 
games, além de trabalhos para emissoras 
de rádio, como a sonorização das perso
nalidades da CBN, há mais de dez anos, 

quando a emissora mudou do AM para 
o FM. A empresa tem equipamentos pa
ra todas as etapas de áudio, com edição 
de som, foley, trilhas e mixagem 5.1. Em 
sua equipe há maestros como André Abu-
jamra (O Contador de Histórias, Caran-
diru etc.) e Paul Monsey [A Era do Gelo, 
Bolt, Como Treinar o Seu Dragão, Green 
Zone), para citar alguns. 

Em internet, Minassian conta que fo
ram duas ações somente, uma delas que 
prometia: produziu o áudio para uma sé
rie de 20 vídeos curtos, "mas morreu aí" 
lamenta. "Não vejo nada relevante na i n 
ternet. Qualquer um faz, e isso é triste. 
Não tenho expectativas, nem financeira, 
nem conceitualmente. Em minha opi
nião, a internet não vingou como pos
sibilidade de veículo de mídia, somen
te como apoio no 360" critica o dono da 
Play it Again, produtora que assina algu
mas marcas sonoras, como as desenvol
vidas para CBN, Havaianas, Sadia (a qual 
atende há 15 anos), Qualy e Ypê, além de 
diversas criações que se tornaram clássi
cos no rádio e na TV. 

Já Rodrigo Silveira, diretor associado 
de atendimento e novos negócios da Pen-
dulum Music Production, acredita que a 
explosão de conteúdos, principalmente 
na internet, abre novos mercados para o 
segmento. "A possibilidade de trabalhar 
fora dos padrões de tempo em 30 e 15 se
gundos certamente dá outra dimensão ao 
trabalho de áudio. A internet e seus ca
nais colaboram para esta expressão" diz 
ele, ao apontar para a necessidade de se 
regularizar o mercado. "Muitas vezes, 

I 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



os contratos incluem apenas a especifica
ção 'internet' quando na realidade esta
mos falando de canais dentro da internet 
que tem mais ou menos visitas e visua
lizações. Isso deve ser especificado, pois 
influencia na natureza de cada trabalho 
e na sua veiculação" detalha. 

Segundo Siqueira, o foco da Pendulum 
está nas trilhas publicitárias, mas a diver
sificação faz parte do DNA da produtora, 
que já fez trilhas sonoras para conteúdo 
de cinema e TV. Estas, diz ele, "podem e 
devem ser aproveitadas para a internet" 
Em outra frente, a produtora conta na sua 
equipe com Nick, principal compositor 
e produtor da Pendulum, que atua em 
áreas que vão além da publicidade, como 
os universos de arte e moda, que deman
dam outros formatos, incluindo até físicos. 
Nick compôs e montou performances, por 
exemplo, para desfiles da Ellus nas últi
mas quatro edições do SP Fashion Week. 
"Esta retroalimentação entre os ambien
tes de arte e moda e mercado publicitário 
cria uma atmosfera criativa muito fértil e 
rica" completa Siqueira. 

A produtora e.Noise Áudio registra au
mento de projetos de conteúdo para inter
net, iPad, mobile e eventos, mas, segundo 
seu diretor de atendimento, Marcelo Ro
mero, ainda não representa parcela sig
nificativa no faturamento total. Um bom 
exemplo da atual demanda é uma produ
ção recente para Embratur, Artplan e De
licatessen Filmes: uma trilha com locução 
para 11 idiomas de um filme de dois m i 
nutos para promover o Brasil no exterior. 
A veiculação será em eventos esportivos 
que o Brasil sediará nos próximos quatro 

anos, ou seja, Copa do Mundo 2014 e Jo
gos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

"O slogan da campanha é 'O mundo 
se encontra no Brasil. Venha celebrar a 
vida' e o aplicativo lançado na rede so
cial servirá para aumentar a relevância 
e a repercussão deste conceito" conta 

Romero. A produtora ampliou o acesso 
a novos negócios em áreas nas quais não 
atuava graças a novas parcerias em todas 
as áreas do segmento fonográfico. Dessa 
forma, houve uma contribuição "para o 
lado criativo, estético e técnico para aten
der às novas necessidades da comunica

ção. Seja lá qual for o formato ou veículo" 
garante o diretor da e.Noise. 

Criação multimídia 
A Satélite, por sua vez, faz séries e con

teúdo para internet há quatro anos, mas 
a publicidade ainda é a responsável pela 
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maior proporção do faturamento, com cer
ca de 70% de participação, conta Siqueira. 
A tendência, entretanto, é de crescimento, 
com destaque para o aumento de campa
nhas integradas. "Os clientes já percebem 
que há a necessidade de conteúdo, de en
tretenimento, colocando a marca dentro 
de um contexto" explica o sócio da Satélite. 
Nesse sentido, ele percebe que alguns tra
balhos trazem desdobramentos para ou
tras áreas, como uma produção de áudio 
para publicidade feita para um cliente que 
acabou procurando a Satélite para o som 
de um seriado que seria produzido. Alguns 
exemplos de diversificação assinados pela 
empresa são as séries Tô Frito, exibida na 
MTV e Band, e Galera Animal, da Nestlé, 
veiculada na Globo. No momento, a pro
dutora está envolvida com uma websérie 
para o analgésico Advil. 

Cresce também a quantidade de produ
ções para rádio ou TV que ganham versões 
digitais. "Às vezes, a versão para internet é 
totalmente diferente, além de o meio dar 
mais liberdade de tempo e possibilidade 
de multiplicidade, de desdobramentos" 
destaca Siqueira. Pôneis Malditos (case da 
Lew'Lara\TBWA para Nissan) foi um dos 
trabalhos da Satélite que teve final total
mente diferente na internet. 

Na opinião de Siqueira, a diversificação 
de opções de produção reflete o que aconte
ce com todos os segmentos de publicidade 
atualmente: "Uma campanha agora é criada 
já com esse objetivo e abrangência cada vez 
maiores. Por isso, os produtores devem ter 
expertise em afinar a produção dentro das 
qualidades e características de cada mídia." 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rádio, São Paulo, p. 18-21, 3 set. 2012.




