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A tecnologia, ao longo das últimas dé-
cadas, tem se firmado como o catali-

sador de grandes mudanças — de com-
portamento e processos. O advento do 
envio digital de comerciais para emisso-
ras de televisão — o streaming — coloca 
em lados opostos a Associação Brasilei-
ra de Anunciantes (ABA) e a Associação 
Brasileira da Produção de Obras Audio-
visuais (Apro), num embate a respeito do 
pagamento feito até então pelo trabalho 
de copiar os filmes para diversos desti-
natários e, ainda, pelos direitos autorais.

A questão entre as partes se acalorou 
no início de abril, quando a ABA enviou 
carta aberta ao mercado acusando a Apro 
de estimular boicotes ao streaming e as 
produtoras de cobrarem por serviços que 
não prestam. Nesta semana, o assunto de-
ve voltar à pauta com uma nova rodada 
de diretrizes que a ABA promete enviar a 
seus associados, orientando a pressionar 
agências e produtoras a usar preferencial-
mente o envio digital das peças e o não 
pagamento dos encargos por este serviço.

A alegação da ABA é a de que, com o en-
vio digital, as produtoras deixam de ter o 
gasto de gerar várias cópias físicas para as 
emissoras envolvidas na veiculação. Além 
disso, a entidade prega que não deve pa-
gar direitos autorais por uma cópia digi-
tal — e defende, em sua carta, que “uma 
obra publicitária é feita por conta, ordem 
e totalmente paga pelo cliente-anuncian-
te”, o que deveria se sobrepor à discussão 
sobre quem detém os direitos autorais so-
bre o filme publicitário. “Com a tecnolo-
gia, o anunciante viu uma brecha de elimi-
nar esse item da planilha. Mas nós conti-
nuamos realizando esse trabalho” defen-
de Leyla Fernandes, presidente da Apro.

Antes do surgimento do envio por strea-
ming, os comerciais eram enviados em có-
pias físicas e o valor pago por cada uma de-
las variava entre R$ 1.150 (cópia em Beta) 
e R$ 2,3 mil (arquivo em mídia, em HD). 
Essas cópias, por sua vez, eram remeti-
das às emissoras via motoboys. De acor-
do com a Apro, os valores se baseiam no 
custo da produtora em gerar o arquivo do 
comercial e os direitos autorais inerentes 
a cada cópia. Eles constam na tabela refe-
rencial de preços da entidade das produ-
toras, que historicamente sempre contou 
com a Associação Brasileira das Agências 
de Publicidade (Abap) como uma das sig-
natárias — uma prova de que as agências 
respeitariam, no dia a dia, a base de valo-
res estipulada pela Apro. 

Essa tabela também prevê um valor 
para a transmissão via streaming: R$ 2,5 
mil para gerar um arquivo em alta reso-
lução e R$ 870 adicionais para cada emis-
sora que o receber via streaming (valor 
referente aos direitos autorais do arqui-
vo digital). No entender da associação de 
anunciantes, este valor não deve ser pago. 
“Há um entendimento antigo, acordado 
com agências e anunciantes há muitos 
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produção audiovisual comercial-artística, 
que a lei regula, e a produção publicitá-
ria”. A carta era recheada de acusações e 
mencionava casos comprovados de boi-
cotes ao modelo de streaming (com envio 
de cópias fora dos padrões de qualidade 
para configurar falha do envio online), 
inclusive por parte das agências. “Sou-
bemos de casos em que o RTV da agên-
cia dizia que o streaming era ilegal. Mas 
ele não tem autoridade nem está capaci-
tado para responder isso. Então achamos 
que há um boicote”, afirma Rafael Sam-
paio, vice-presidente executivo da ABA.

Como solução para o problema, a en-
tidade sugere a seus afiliados que abram 
produtoras próprias — o que eliminaria 
qualquer tipo de problema relativo a direi-
tos autorais. A medida é tão pouco usual 
quanto difícil de ser concretizada — seja 
pelo alto investimento que requereria, se-
ja pela falta de experiência de anuncian-
tes em produção publicitária. 

dos direitos autorais devidos. Assim, o en-
vio sairia de graça (ou por valor ínfimo). 
“As cópias são responsabilidade e direito 
nosso e não podemos — nem vamos — 
abrir mão delas”, diz a diretora-executiva 
de uma das maiores produtoras do País, 
sob a condição de anonimato. “Não sei 
se vamos conseguir manter isso, mas va-
mos lutar. Historicamente, temos conse-
guido brecar más práticas e procedimen-
tos. Já fomos jogados aos leões há muito 
tempo”, desabafa. 

Solução pode estar a caminho
No dia a dia do mercado a questão ainda 

é algo menos relevante, pois há agências 
que sequer começaram a usar o  streaming. 
A Rede Globo, por exemplo, passou a acei-
tar comerciais via internet em outubro de 
2012, usando os serviços da Adstream  Sam-
ba. “Enquanto a maior emissora do País 
aceitar apenas um fornecedor de strea-
ming, vamos seguir recomendando a en-

trega física para nossas associadas”, diz So-
nia Piassa,  diretora-executiva da Apro. “É 
algo análogo a um monopólio, o que pre-
judica o mercado.” 

O assunto é urgente, no entanto, por-
que é questão de tempo até que novos 
players de streaming se estabeleçam e a 
prática prevaleça em relação ao envio fí-
sico. O pronunciamento da ABA é um in-
dício disso — e a Apro já se movimenta 
para oferecer uma alternativa que encon-
tre aceitação dos anunciantes, mas que 
não afete tanto o negócio das produtoras.

Outro fator que pode ajudar a mitigar 
ânimos inflamados é um movimento dis-
creto da Abap. A entidade retirou sua as-
sinatura da tabela referencial de preços 
da Apro definida no III Fórum da Pro-
dução Publicitária, de 2011. Há ao me-
nos 15 anos, a Abap a adotava como ba-
se para suas afiliadas. O que poderia so-
ar como uma medida arisca à relação co-
mercial com as produtoras é, na verdade, 
uma maneira de tentar por fim à polêmi-
ca com os anunciantes. “A tabela é funda-
mental e deve continuar existindo, mes-
mo que sem a assinatura da Abap neste 
momento”, ressalta Paulo Gomes de Oli-
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anos, de que a produtora é remunerada 
por cópia. O streaming também gera có-
pias”, argumenta João Paulo Morello, ad-
vogado da Coelho & Morello Advogados 
Associados, banca que defende a Apro. 

Direitos autorais
Na carta distribuída ao mercado em 

abril, a ABA afirmava que “esses alegados 
direitos autorais da produtora derivam 
de aspectos legais da legislação brasilei-
ra. Mas a obrigação de pagamento desses 
direitos autorais é aspecto discutível, uma 
vez que não há uma relação real entre a 

Consciente disso, a ABA sugeria mais 
duas alternativas aos associados: a con-
centração do serviço criativo relativo a um 
comercial dentro da agência (desde a con-
cepção estética do filme até os storyboar-
ds), delegando às produtoras apenas os 
serviços de produção — com isso, os di-
reitos autorais recairiam sobre as agências, 
que poderiam abrir mão deles em consi-
deração à relação mais próxima com o 
anunciante. A terceira alternativa, a mais 
próxima da realidade do mercado, é a de 
que os anunciantes apenas encomendem 
filmes a produtoras que aceitem abrir mão 

veira Filho, cujo escritório representa a 
associação  das agências. “Mas entende-
mos que é melhor sentar com a Apro pa-
ra rediscutir a tabela.” Ele destaca que a 
alegação de que os direitos autorais de-
vem ser cedidos ao anunciante é impro-
cedente: “o cliente é o único que não tem 
direitos autorais”. 

O desfecho da história, embora siga in-
definido, deve ser pela harmonização en-
tre anunciantes e produtoras. A proposta 
de repensar a tabela conjuntamente pode 
deslocar o valor que os anunciantes querem 
deixar de pagar pelos direitos autorais para 
 outro ponto do orçamento (provavelmen-
te um que não corra risco de ser defenes-
trado com os avanços tecnológicos). A pri-
meira reunião conjunta entre Apro e Abap 
deve ocorrer nesta semana — curiosamen-
te, ao mesmo tempo em que a ABA distri-
buirá novas orientações para que anun-
ciantes se livrem de taxas que julgam não 
compatíveis com o advento do streaming.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1561, p. 21, 27 maio 2013.




