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Saber contar uma boa história em 30 
segundos (ou, com sorte, 60) formou 

diretores, revelou talentos que despon-
taram no cinema e garantiu a aposenta-
doria de algumas gerações de publicitá-
rios. De certa forma, influenciou também 
a linguagem cinematográfica das últimas 
décadas, já que dirigir comerciais é im-
portante fonte de renda de vários cineas-
tas brasileiros — antes, durante e depois 
do sucesso de seus filmes nas bilheterias. 

Como o mercado se comporta, no en-
tanto, quando as novas plataformas lançam 
os formatos tradicionais longe e abrem es-
paço para que histórias a serviço de marcas 
sejam contadas no tempo que os criativos 
quiserem? O que no passado poderia so-
ar como um exercício de futurologia ho-
je afeta a estrutura das principais produ-
toras publicitárias do mercado brasileiro. 
“Antes isso parecia algo do futuro. E agora 
temos grandes anunciantes fazendo mes-
mo. Há uma preocupação em oferecer al-
go bacana, que as pessoas queiram assis-
tir”, comenta Renato Amoroso, diretor de 

cena da O2 Filmes, responsável por pro-
jetos como o curta-documentário sobre o 
grafiteiro Speto que acompanha a campa-
nha de Coca-Cola para a Copa do Mundo 
(veja nos boxes das próximas páginas este 
e outros exemplos desta nova realidade).

“Temos de passar de uma cultura de mí-
dia para uma cultura de linguagem”, ressal-
ta Eduardo Tibiriçá, sócio e produtor exe-
cutivo da Bossa Nova Films. “Nem sempre 
a estética publicitária será a melhor.” Ele 
se refere à cultura do mercado brasileiro, 
muito calcada em compra de mídia. De 
fato, a linguagem se mostra um desafio. 
Como solução para a demanda por histó-
rias mais longas, anunciantes passaram a 
explorar a linguagem documental. Como 
consequência, o casting de diretores das 
principais produtoras do mercado pas-
sou a incluir um núcleo ou ao menos um 
profissional de renome especializado em 
contar histórias “reais”, como a documen-
tarista Katia Lund, da Bossa Nova. “As pes-
soas já estão cansadas do padrão tradicio-
nal de vender um produto no comercial de 

30 segundos”, diz. “Filmar numa estética 
que não pareça dirigida dá espaço para o 
inesperado, o imprevisto, o errado. É par-
te dessa linguagem”, frisa Katia. A crescen-
te procura pela propaganda-que-não-pa-
rece-propaganda fez a Conspiração criar, 
há um ano, um núcleo de não ficção pa-
ra publicidade.

Projetos especiais
Outra solução encontrada para dar con-

ta de histórias mais longas foi o lançamento 
de operações voltadas a projetos especiais: 
desde clássicos cases de branded content 
(uma série de TV a serviço de uma estra-
tégia de marca, por exemplo) a extensões 
para novas plataformas de campanhas off-
-line, criando estratégias verdadeiramente 
integradas — e mais perenes. É nessa inter-
secção que atuam, por exemplo, a Cons-
piração Concept e a Hungry Man Projects. 
A primeira, criada em 2010, fechou o ano 
passado faturando nada menos que R$ 
12 milhões. “Vivemos um momento em 
que as possibilidades de relacionamento 

de uma marca com seu consumidor são 
quase infinitas”, afirma Fabio Seixas, dire-
tor da Conspiração Concept. “Os grandes 
desafios de quem produz nessa nova re-
alidade são mão de obra e comunicação 
com os parceiros, porque o mercado ain-
da está se adaptando”, comenta. 

Para Seixas, nem sempre agência e 
anunciante estão prontos para lidar com 
projetos mais longos — eventualmen-
te perenes — criados em parceria com 
as produtoras. “São projetos que exigem 
muito mais carinho do que a comunica-
ção tradicional”, define. O “carinho”, so-
mado ao vanguardismo dos novos for-
matos, tem pavimentado o caminho das 
produtoras como parceiras criativas — e 
não mais simples fornecedoras. “O legal 
desse momento é que está existindo mais 
espaço privilegiado para se criar junto, 
colaborar”, constata Katia Lund, da Bos-
sa Nova. “Existe mais liberdade criativa, é 
uma coisa mais solta. Todo mundo experi-
menta mais”, acrescenta Amoroso, da O2. 
“A diferença é que o envolvimento acaba 
sendo maior, porque temos mais tempo 
para nos aprofundar — e até nos tornar 
mais relevantes”, avalia Michel Tikhomi-
roff, diretor artístico da Mixer. “É dife-
rente, o roteiro não chega 100% pronto.”

Internamente, as produtoras têm se 
adaptado para oferecer soluções de co-
municação integradas. “Este tipo de pro-
jeto estimula muito a nossa criatividade, 
porque somos encorajados a fazer coisas 
diferentes em plataformas diferentes”, de-
fine Janaína Augustin, atendimento da 
O2 para projetos ligados a novos forma-
tos. “Amplia o escopo do tipo de conteú-
do que podemos produzir e nos mantêm 
alinhados ao que o consumidor está con-
sumindo.” Neste mês, a produtora deve 

Produção

Sem cronômetro
Como produtoras e agências encaram o desafio de contar histórias  
mais longas, e como se preparam para dar conta do recado

Por BEATRIZ LORENTE blorente@grupomm.com.br e EDUARDO DUARTE ZANELATO ezanelato@grupomm.com.br

Para o pré-lançamento do novo Ford 
Fusion, a JWT criou a campanha “A 
new legend is born” (Nasce uma nova 
lenda – em tradução livre). Veiculada 
em janeiro, a ação teve como centro 
da estratégia uma webserie com 
ares de documentário protagonizada 
por Nelson Piquet e Nigel Mansell, 
ultrarrivais durante o tempo em que 
corriam na Fórmula 1. Eles pilotaram o 

Fusion e disputaram para ver quem se 
saía melhor. Os consumidores puderam 
acompanhar a corrida pelo site da 
marca em quatro episódios produzidos 
pela Stink São Paulo, com direção de 
Jones+Tino. As cenas foram realizadas 
no Velopark, circuito de Porto Alegre, 
no final de 2012. “Como estávamos 
colocando na pista dois pilotos que 
nunca se gostaram, sabíamos que 

existia a chance de eles baterem um 
contra o outro. A agência já havia 
discutido esta hipótese com a Ford, 
pois os pilotos nos avisaram que não 
garantiriam a integridade dos carros. 
Na hora da corrida, na primeira curva 
os dois já bateram, foi uma tensão. O 
Piquet estava perdendo e resolveu bater 
na traseira do Mansell”, conta Rafael 
Freire, diretor de criação da JWT.

A tensão entre Piquet e Mansell
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anunciar uma estrutura que crie, produ-
za e gere buzz ao redor de conteúdo pa-
ra internet. Para isso, está trazendo pro-
fissionais familiarizados com o universo 
de blogs populares — e terá Mauricio Cid, 
do popular blog Não Salvo, como diretor 
de criação; e Edney Souza, da rede Inter-
ney, como diretor de estratégia.  

Movimento semelhante fez a Bossa 
Nova, um ano atrás, quando uniu as áre-
as de entretenimento e publicidade — e 
renovou a equipe de diretores para ofe-
recer uma diversidade maior de olhares. 
“Os projetos já são integrados, mas os 
clientes ainda fazem a produção desin-
tegrada. Por isso nos posicionamos co-
mo uma produtora integrada”, defende 
Tibiriçá. Como exemplo, ele cita um ca-
so recente: produzindo uma campanha 
(dirigida por um profissional de fora do 
País) para uma marca patrocinadora de 
um dos eventos esportivos que o Brasil 
sediará, surgiu a demanda da agência 
digital por conteúdo para internet inte-
grado à campanha para TV. A Bossa No-
va, então, adaptou-se ao orçamento mais 
espartano e, com um diretor da casa, fil-
mou dez vídeos para veiculação online. 

Orçamento “pra internet”
Se de um lado a solução oferecida por 

Tibiriçá mostra a “integração” de sua es-
trutura, por outro revela uma interpreta-
ção dos anunciantes — tida como equi-
vocada pelas produtoras — de que “se é 
para internet é mais barato”. “Os clientes 
ainda não entenderam que a complexida-
de e o dinheiro é o mesmo (da publicida-
de tradicional)”, defende Armando Ruivo, 
sócio da Hungry Man Projects. “Recebe-
mos pedidos com ares hollywoodianos. 
Mas é uma prática normal do mercado 

Sem veiculação em TV, uma ação 
da Hungry Man Projects criada pela 
Wieden + Kennedy para a Smirnoff 
resume a eficácia de histórias mais 
longas produzidas para internet. A 
marca patrocinou intervenções do 
coletivo de grafite Acidum, de Recife, 
em três pontos de São Paulo. O detalhe 
é que os desenhos — que tinham 
o extraordinário como mote — só 
poderiam ser vistos quando expostos 
à luz fluorescente, dando sentido ao 
projeto batizado de Night Graffiti. A 
ação atendia ao posicionamento da 
vodca: “Não espere o extraordinário 
acontecer. Faça”, e gerou dois vídeos. 

Um tinha viés mais publicitário, 
potencializado por compra de mídia 
online em portais especializados.  
Ao final, uma aba interna convidava os 
interessados a “conhecer mais” sobre 
o projeto —— e, então, os redirecionava 
a uma versão estendida, de teor 
documental. Ambos foram dirigidos 
por João Caetano Feyer.  
“A atmosfera do Baixo Augusta  
(região boêmia de São Paulo) e 
os artistas fazendo rapel eram 
elementos que faziam as pessoas 
compartilharem de forma natural 
aquele conteúdo”, comenta Armando 
Ruivo, sócio da produtora.

O grafite noturno bombou

querer fazer mais por menos”, lamenta. 
A expectativa é de que o tempo — e os 

bons resultados — de campanhas com 
filmes mais compridos deem o valor me-
recido a este tipo de produção. “Quando 
o cara notar que tem uma resposta tão 
grande a um vídeo da internet, milhões 
de visualizações nos primeiros dias, vai 
entender que vale a pena”, prevê Fernan-
do Meirelles, sócio da O2. Ele cita como 
exemplo o vídeo “Periguete”, da Africa pa-
ra a Oral-B, com o apresentador Rodrigo 
Faro cantando uma composição melosa 
e criativa sobre a importância do uso de 
pasta de dente — em poucos dias, o ví-
deo atingiu milhões de views (a contagem 
estava em 23 milhões até o fechamen-
to desta reportagem). “Acho que a Oral-
-B nunca teve tanta visibilidade quanto 
com esse vídeo. Deve ser uma mudança 
na história da comunicação dessa mar-
ca — e sem TV. Isso muda o paradigma, 
faz querer dividir a verba meio a meio”, 
acredita Meirelles. “Não tem caro ou ba-
rato, tudo depende do estilo que se quei-
ra imprimir ao projeto”, contrapõe Tibiri-
çá, da Bossa Nova.

Enquanto a valorização dos novos for-
matos não chega aos orçamentos, o jeito 
é trabalhar com gente mais nova. “Como 
esses projetos têm menos verba, procu-
ramos pegar equipes que estejam a fim 
de fazer, mas que ainda estejam come-
çando, cujos cachês são menores”, ex-
plica Meirelles. “A maioria desses traba-
lhos tem gente estreante, o que é positi-
vo: primeiro, porque você cria profissio-
nais que ficam à disposição do mercado; 
e em segundo, porque é uma molecada 
mais jovem e mais a fim de experimentar. 
Os resultados são surpreendentes”, frisa o 
sócio da O2. Recentemente, ele filmou Para Seixas, da Concept, os desafios da produção são mão de obra e comunicação com parceiros

Versolato, da DM9DDB, diz que a maioria dos criativos gosta de criar histórias mais compridas
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uma campanha para Vivo em que dirigiu 
dois comerciais — e o filho, Quico Mei-
relles, ficou responsável por dez filmetes 
para internet. 

O futuro dos 30”
Se a valorização dos novos formatos é 

questão de tempo, qual o futuro do co-
mercial tradicional? “Os 30 segundos es-
tão perdendo sua força. Não estou dizen-
do que irão acabar, mas se isso for verda-
de, os clientes vão ter que redistribuir sua 
verba entre essas novas plataformas”, pre-
vê Tibiriçá. Para Meirelles, a TV brasilei-
ra continuará sendo o “grande tiro”, que 
atingirá todo mundo, enquanto a inter-
net servirá para o encontro dos nichos. 

Em linha com este pensamento, Renato 
Amoroso acredita que os novos formatos 
são uma “ameaça no caso de anunciantes 
mais premium, que devem passar a bus-
car canais que impactem mais do que a 
TV”, se referindo ao consumo crescente 
de múltiplas telas, o que diminui a aten-
ção aos comerciais tradicionais. 

Para a maioria dos profissionais atuan-
tes em agências de publicidade ouvida pe-
la reportagem, mesmo com o advento das 
histórias mais longas, o reinado do comer-
cial de 30 segundos está longe do fim. En-
tretanto, há, inclusive em parte dos anun-
ciantes, maior inquietação em relação à 
criatividade das mensagens que veiculam, 
característica que às vezes some quando a 
intenção é passar muita informação em tão 
pouco tempo. Para alguns, o engessamen-
to do tempo padrão não é suficiente para 
transmitir a essência da marca, seus prin-
cipais valores e o quão de vanguarda ela 

pode ser. Essa agitação do mercado com-
binada com as possibilidades abertas pelo 
ambiente digital vem gerando excelentes 
produções audiovisuais  com milhões de 
visualizações, consumidores engajados e 
mais trabalho para agências e produtoras.

“Estamos bebendo da mesma fonte do 
cinema porque nos longas-metragens o 
tempo é de acordo com a história, é pos-

sível passear pelo ambiente e apresentar 
melhor os personagens. Já em um comer-
cial tradicional é preciso sempre ficar de 
olho no cronômetro”, destaca Sérgio Gor-
dilho, sócio e copresidente da Africa. Pa-
ra ele, o formato de 30 segundos e as suas  
variações de 45 e 60 segundos calejaram 
os criativos, que acabam recorrendo a fór-
mulas para a realização desses trabalhos. 

“Quando se sai dessa fórmula para um for-
mato mais amplo, a ideia é que vai dizer 
de quanto tempo precisamos”, ressalta.

Gordilho cita como bons exemplos de 
campanhas que extrapolaram os limites 
convencionais duas produções desenvolvi-
das pela agência. Primeiro, o filme de qua-
tro minutos “Eduardo e Mônica”, criado pa-
ra Vivo e embalado pela versão original da 

Amoroso, da O2, comemora a nova fase: “existe mais liberdade criativa. Todo mundo experimenta mais”
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Falar em empréstimo não é tarefa 
fácil — ainda mais quando a política 
econômica do País está calcada no 
estímulo ao consumo e desperta 
opiniões acaloradas de opositores da 
estratégia. Como, então, um banco 

dialoga com o consumidor sobre o 
tema? Em campanha criada pela 
DM9DDB, o Itaú adotou, em 2012, uma 
série de esquetes protagonizada pelo 
humorista Marco Luque e produzida 
pela Talk Filmes. A eficácia da ação foi 
reconhecida com uma Prata no Effie, 
premiação focada justamente nos 
resultados das campanhas. Neste ano, 
encorajado pelos resultados de 2012, 
o banco e a agência encomendaram 
à Dlktsn Digital Shop, do Grupo 
Delicatessen, uma nova fornada de 
esquetes com Luque. Agora, na página 
de Crédito Consciente do banco, é 
possível interagir com o apresentador 
e direcionar as dicas de acordo com os 
interesses do espectador.  

Os vídeos pró-crédito consciente

música do Legião Urbana. A princípio, a 
ideia era fazer um comercial de 30 segun-
dos, mas a produção ficou tão semelhante 
ao que seria um videoclipe para a canção 
que acabou veiculada na internet e virou 
hit na rede. Gordilho também exemplifica 
esta nova tendência com a minissérie on-
line Lavando a Roupa Suja, desenvolvida 
para Ariel, com roteiros de Alexandre Ma-

chado e Fernanda Young, dirigidos por Jo-
sé Alvarenga Júnior e protagonizados por 
Fernanda Torres, profissionais que já ha-
viam trabalhado juntos na série Os Nor-
mais, da Rede Globo.

“Acompanho algumas filmagens e vejo 
uma leveza e maior liberdade na hora da 
produção, inclusive com a possibilidade de 
testar algumas coisas no set. Em um proje-

Tibiriçá, da Bossa Nova: “temos que passar da cultura de mídia para uma cultura de linguagem”
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to recente, trocamos personagens durante a 
gravação, pois notamos que um ator estava se 
destacando mais do que o que havíamos es-
colhido como protagonista”, conta Gordilho. 

Versões estendidas
Para Marco Versolato, vice-presidente 

executivo de criação da DM9DDB, o for-
mato de produção mais extenso faz parte 
de um processo natural de melhor apro-
veitamento das ideias. “Quando fazemos 
um filme de 30 segundos para a TV, usa-
mos equipe de produção, diretor, atores, 

Toda a ativação do patrocínio da 
Coca-Cola à Copa do Mundo, criada 
pela Wieden + Kennedy, está calcada 
no conceito “A Copa de todo mundo”. 
A identidade visual que permeia 
a campanha foi criada por um 
grafiteiro brasileiro, Speto. Dono de 
um traço simples inspirado na arte 
naïf, ele misturou grafite, entalhe 
em madeira, colagem e computador 
para chegar ao resultado que a 
Coca-Cola veicula em sua campanha 
desde fevereiro. Mostrar o trabalho 

A campanha que ganhou documentário
por trás da campanha foi a missão 
de Renato Amoroso, diretor da O2 
Filmes, como complemento ao vídeo-
manifesto que deu início à campanha 
da marca. O diretor conseguiu imprimir 
ao curta protagonizado por Speto 
o conceito da campanha, gerando 
conteúdo de marca que desperta 
atenção do consumidor. “Uma hora 
notei que em nenhum momento tinha 
filmado produto. Isso mostra uma 
preocupação em oferecer conteúdo de 
qualidade”, frisa Amoroso. 

E quando a criação para o digital 
é tão bem-sucedida que extrapola os 
limites multitelas? Esse foi o caso da 
campanha de 30 vídeos criados pela 
VML e produzidos pela Zulu Filmes para 
Colgate, em 2011. A agência teve a ideia 
de criar um personagem que fosse um 
consultor de confiança, partindo de 
uma pesquisa em que foi observado que 
homens e mulheres estão inseguros 
para abordar pretendentes. A marca 
atribuiu esse papel ao Mr. Colgate Plax, 
referência ao produto que tem como 
objetivo proporcionar um hálito mais 
fresco. Para dar vida ao personagem 
foi escolhido o ator Mauricio Meirelles, 

até então desconhecido, mas que em 
poucos meses já estava participando 
do time de repórteres do CQC, da Band. 
“O Mauricio era redator de agência 
e entendia todo o contexto, à frente 
e atrás das câmeras”, elogia Victor 
Knijnik, vice-presidente de criação 
da VML. Diante do sucesso, a ideia 
migrou da internet para a TV, ganhou 
formato de comercial tradicional e 
está sendo replicada em outros países. 
“Estamos recebendo o reconhecimento 
dos clientes de que a internet não é 
mais secundária, mas o investimento 
não aumentou na proporção em que 
deveria”, reclama Knijnik.

A série que migrou da web para a TV

Análise

Se hoje a tecnologia e a mudança de 
hábitos de consumo de mídia permi-

tem que se criem campanhas que não 
ficam mais limitadas aos 30 segundos da 
TV, fazendo com que as marcas produ-
zam cada vez mais conteúdos próprios 
e de diferentes formatos e canais, nos 
primórdios da televisão no Brasil isso 
também acontecia. Há cerca de 60 anos, 
o principal motivo que levou as empre-
sas anunciantes a também produzirem 
os programas que patrocinavam era a 
absoluta falta de verba das emissoras 
para por no ar um grande volume de 
conteúdo. Programas como Alô, do-
çura (patrocinado pelo Açúcar União), 
Repórter Esso, Mappin Movietone, Te-
atrinho Trol, A Estrela é o Limite (pa-
trocinado por brinquedos Estrela) e O 
Grande Circo Bombril, só para citar al-
guns exemplos, ocupavam horários no-
bres da programação e tinham em seu 
elenco atores renomados.

As agências de propaganda que-
atuavam no Brasil naquela época e os 
grandes anunciantes mantinham depar-
tamentos especializados em produção 
de entretenimento para suprir as emis-
soras de rádio com programas compe-
titivos ou, simplesmente, para controlar 
a qualidade das atrações que patroci-
navam. Era o caso da Colgate-Palmoli-
ve, da Sidney Ross e da Lever. A entrada 
dessas empresas na televisão seguiu o 
mesmo esquema do rádio: a interven-
ção na produção. 

Em O Livro do Boni, o ex-todo pode-

roso da Rede Globo, José Bonifácio de 
Oliveira Sobrinho, conta algumas his-
tórias de bastidores dessa fase român-
tica da TV, especialmente da época em 
que atuou como publicitário, quando 
trabalhou na Lintas (nascida como hou-
se da Lever). Segundo a obra, em 1957, 
a Lever, que começou na televisão com 
comerciais, cobrava da Lintas alguma 
produção que marcasse o início da sua 
presença na telinha. Boni e Rodolfo Li-
ma Mertensen, diretor-geral da agência, 
inspirados em Orson Welles, tiveram 
uma ideia mirabolante. Propuseram 
à Lever o patrocínio de um programa 
de ficção científica, interplanetário. O 
cliente topou. O show se intitulava Lever 
no Espaço e foi um tremendo sucesso. 

Algo feito intuitivamente e de impro-
viso tinha muito mais impacto. Afinal, o 
mundo era bem mais simples do que o 
complexo ecossistema em transforma-
ção de hoje. Muitos antes da ditadura 
dos 30 segundos e de expressões como 
branded content virar hype, as produ-
ções, não só de conteúdo, mas os pró-
prios comerciais eram maiores. Hoje há 
uma volta a essa origem por motivos di-
ferentes: uma tentativa de atingir com 
mais eficiência um público fragmentado 
e que consome TV ao mesmo tempo em 
que está conectado a uma segunda te-
la, às redes sociais e com o  smartphone 
nas mãos. A essência, no entanto, pare-
ce ser a mesma: maior controle sobre o 
conteúdo das marcas.

Regina Augusto

enfim, mobilizamos um grande investi-
mento. Então, nada mais natural do que 
aproveitar toda essa engrenagem para fa-
zer versões estendidas. Como na internet 
o que importa não é o tempo, é possível 
empregar mais interatividade, mudar o 
roteiro e até mesmo criar outro final para 
a história.” Segundo Versolato, a maioria 
dos criativos gosta de criar histórias mais 
compridas e a agência tem incentivado 
esta prática. “Trouxemos uma dupla da 
Argentina, Leandro Kiscko e Pablo Kras, 
que é muito boa em storytelling e que es-

tá contagiando toda a equipe.”
Nesse novo processo casos curiosos 

podem acontecer. Versolato conta que 
já não é tão incomum diretores de cena 
apresentarem suas ideias a agências e 
anunciantes, como sugestões para a co-
municação das marcas. 

É verdade que muitos filmes estendi-
dos veiculados na internet são versões de 
uma campanha criada originalmente para 
a TV, mas nem sempre este caminho se dá 
pela via do aproveitamento. Há inúmeros 
casos em que as produções são pensadas 
apenas para internet — e, em alguns de-
les, a TV acaba entrando depois, em con-
sequência do sucesso online. 

“O que está mudando é o papel que a 
gente quer que o vídeo desempenhe. Quan-
do pensamos só no tempo de duração, es-
tamos replicando o modelo de transmis-
são do broadcasting. A interatividade exi-

ge uma arquitetura mais organizada para 
a ação, pois a resposta do público opera 
transformações. Antes até havia o feedba-
ck, mas agora é mais preciso e imediato”, 
opina Victor Knijnik, vice-presidente de 
criação da VML.

Além disso, ele ressalta que é preciso 
considerar que o filme da marca produzi-
do para veiculação online terá de dispu-
tar a atenção do público com a enxurrada 
de conteúdos em vídeo postados na rede 
diariamente. “A conversa da marca deve 
ser interessante o bastante para concor-
rer com essa turma que está ao redor. O 
que não é muito fácil, considerando que 
há alguns recursos de linguagem que uma 
marca não pode usar”, destaca Knijnik. 
Ao que parece, o futuro do embate entre 
mídia tradicional e novos formatos deve 
render uma boa (e longa, como pede o 
atual momento) história. 

fo
to

s
: D

iv
u

lg
a

ç
ã

o

MM 1555 Comunicacao producao.indd   30 05/04/2013   21:02:16

Text Box
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