
Seja nos intervalos comerciais da TV 
aberta ou dos canais por assinatu

ra, na maioria das vezes a qualidade 
dos filmes publicitários nos breaks de 
programas transmitidos em HD não se
gue a mesma qualidade de som e ima
gem. Isto porque muitos anunciantes 
e agências optam por não finalizar as 
produções em alta definição, embora 
todas já sejam produzidas por equipa
mentos digitais. 

A diretora-geral de mídia e atendi
mento da Publicis Brasil, Gleidys Salva-
nha, diz que a agência sugere aos clien
tes o HD na maioria dos casos porque 
as maiores praças de TV aberta já têm 
a tecnologia e na TV por assinatura, a 
maior parte dos canais também está em 
alta definição. "O standard é utilizado, 
sobretudo, nas veiculações regionais, 
onde não há HD", explica, detalhando 
que a negociação é uma só, não haven
do diferenciação nos pacotes comer
ciais em função da tecnologia. 

Tato Bono, diretora do núcleo de 
RTVC das agências Publicis (Publicis 

Brasil, Salles Chemistri e Publicis Dia-
log), acredita que a produção de co
merciais em HD é tendência irreversí
vel: "O que temos ainda é uma fase de 

transição na qual estamos trabalhando 
com os dois formatos, HD e SD" expli
ca. Na agência, a prioridade é a f ina
lização dos filmes em high definit ion. 

"Os últimos filmes de Oral-B 3D W h i 
te, da P&G, com a Gisele Bündchen, 
são exemplos. A finalização em HD só 
não é contemplada quando temos de 
fazer alguma adequação de orçamento 
ou prazo ou se o plano de mídia é fo
cado apenas em praças ou canais sem 
HD", completa. 

A demanda exclusiva para canais HD 
ainda é pequena por parte dos clientes 
e a questão da tecnologia ainda não pe
sa na estratégia de veiculação, conside
ra a diretora-geral de mídia da Ogilvy & 
Mather, Daniella Gallo. Ao menos por 
enquanto. "Ainda é uma seara que es
tá sendo estudada", afirma, acreditan
do tratar-se hoje em dia mais de uma 
necessidade por parte da criação do 
que da veiculação. Ela também vê certa 
confusão no mercado, com canais HD 
tendo versões gêmeas. 

Para Daniella, a produção de publ i 
cidade em alta definição é muito mais 
um assunto de custos operacionais do 
que de mídia. Hoje esta produção vale
ria mais a pena, por exemplo, para um 
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filme mais institucional, não para uma 
propaganda de varejo. Na sua opinião, 
o filme high-tech em si não se configu
ra em motivador para os anunciantes. 
Em TV por assinatura, vislumbra que 
poderá haver alguma diferenciação, 
sobretudo nas ofertas de conteúdo on 
demand, "este sim um movimento que 
está muito forte lá fora e que pode sig
nificar mudanças por aqui". 

Do lado da produtora, a Mixer, por 
exemplo, faz toda a captação dos filmes 
publicitários em HD. "O que muda é a 
finalização" explica Hugo Janeba, CEO 
da empresa. Entre 60% e 70% dos filmes 
acabam sendo finalizados em standard 
a pedido dos clientes, conta Janeba. Mas 
ele acredita que a própria elevação e 
exigência do telespectador podem al
terar esse quadro, dado o aumento de 
penetração da TV digital aberta e dos 
aparelhos fu l l HD nos lares. 

O executivo da Mixer m i n i m i z a a 
questão de custos, uma vez que não 
existe mais a barreira da tecnologia. 
"Antes, quando precisava ser f i lmado 
em película, até havia um nível de d i 
ferenciação. Mas hoje, com o digital, a 
captação em HD se di luiu" , aponta. A 
pós-produção pode custar um pouco 
mais, mas tudo depende de algumas 
variáveis da produção, e uma delas pas
sa pelo roteiro. Janeba acredita que o 
próprio mercado criará um padrão de 
qualidade que vai virar referência para 
todos e acha inevitável que até um co
mercial de varejo venha a adotar o for
mato, nivelando-se a qualidade por ci
ma. "É um caminho sem volta" assina
la, lembrando que o mercado também 
se constrói de aprendizados. "A nova 
publicidade pede essa qualidade até 
pela questão das novas telas que sur
gem. No YouTube já há muitos filmes 
em H D " destaca. 

A Globo diz que resolve o problema 
em casa, quando há inserção de breaks 
em standard para suas atrações em HD, 
por meio de conversão com o sistema 
pillarbox. No entanto, durante a exibi
ção de um programa em alta definição 
na proporção 16:9, a transição para f i l 
mes nesse formato perde a oportuni 
dade de maior preenchimento da te
la e melhor veiculação da mensagem. 
Assim, a Globo afirma que estimula o 
mercado publicitário a produzir mídias 
em alta definição, visando ao crescen
te aumento de vendas dos televisores 
16:9 e à expansão da cobertura de TV 
digital aberta. 

Terceira d i m e n s ã o 
A Rede TV, que tem 100% da sua pro

gramação em H D , já formatou tabe
la para comerciais em 3D. De acordo 
com o superintendente comercial, Pau
lo Leal, o objetivo é aproveitar os f i l 
mes do cinema, uma vez que já há es
cala, diante da massiva venda de apa
relhos. Leal somou 30 comerciais dis
poníveis para cinema no momento. "A 
maioria dos filmes em 3D é do merca
do imobiliário" contabiliza. O que, se
gundo ele, abre a possibilidade de " v i 
sitas" aos ambientes ofertados duran
te os comerciais. 

Em conteúdo, a Discovery fez um 
experimento em 3D com a Net para 
a série Monstros do Rio. A operado
ra também disponibi l izou em três d i 
mensões o especial Palavra Cantada, 

show Brincadeiras Musicais, que fo i 
ao ar no Discovery Kids em outubro, 
e há vários conteúdos em 3D dispo
níveis no serviço de vídeo on demand 
Now da Net. 

Na Globosat, o 3D não é um cami
nho prioritário. "Houve uma excitação 
inicial , mas a gente investiria mais em 
3D se as operadoras apresentassem es
sa demanda", comenta o diretor-geral 
Alberto Pecegueiro. Na Turner, o 3D é 
tido como um conteúdo embrionário, 
começando pelos canais infantis, se
gundo o vice-presidente regional A n 
thony Doyle. "Também temos alguma 
coisa em cinema, e para alguns even
tos e shows" lembra. 
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Text Box
 Fonte: Meio & Mensagem Especial: Programação, São Paulo, p. 8-9, 26 nov. 2012.
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