
H á nítida evolução da utilização do Brasil como am
biente cenográfico para produções de comerciais do 
mercado internacional. Com os eventos esportivos 
agendados até 2016 (Copa do Mundo e Olimpíadas), 

o interesse global por imagens brasileiras em ações de publicida
de vem crescendo verticalmente. 

E para fomentar ainda mais o interesse das produtoras interna
cionais a utilizar o Brasil como ambiente para a captação de con
teúdos visuais, foi criado pela Apro - Associação das Produtoras 
de Audiovisual - o projeto FilmBrazil Experience cujo propósito 
é trazer ao país profissionais e formadores de opinião para obser
varem in loco aquilo que os vídeos promocionais não conseguem 
alcançar. Uma nova edição do FilmBrazil Experience, batizada 
de Team FilmBrazil 2013, vai trazer à Copa das Confederações, 
no mês de julho, Rowley Samuel (head de integração e produção 
da Energy BBDO de Chicago), Elissa Singstock (produtora-exe-
cutiva da Wienden+Kennedy de Amsterdã), Jeff Ferri (diretor de 
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POR PAULO MACEDO



produção da Pereira & 0'Dell, de São Francisco) e Sam Baerwald 
(diretor de produção da 72anSunny, de Los Angeles e Amsterdã). 
Segundo a Apro, com a Copa do Mundo e as Olimpíadas, as son
dagens para locações, utilização de jogadores e material de arqui
vo foram ampliadas. Vários grupos já foram arregimentados para 
visitas de "relacionamento" pelo FilmBrazil Experience, como a 
realizada no último carnaval, com direito a "role" por agências, 
produtoras e ao Projac (o centro de produção da Rede Globo). 
O lounge do FilmBrazil no Festival Internacional de Criatividade 
de Cannes (de 17 a 23 deste mês no Palais des Festivais) vai ser 
outro instrumento para intensificar o lobby para atrair ao Brasil 
produções internacionais. O receptivo será instalado mais uma 
vez na Avenida Croisette, de frente para o mar Mediterrâneo. A 
ambientação é relacionada integralmente ao futebol. O conceito 
"Get ready to shoot',' desenvolvido pela Zebra Deluxe, tem duplo 
sentido propositalmente: "prepare-se para chutar" ou "prepare-
-se para filmar" A agência do publicitário Guilherme Carvalho 
também assina a ação "Shoot & Score" cujo objetivo principal é 
"promover a vinda de profissionais estrangeiros que já produzi
ram no Brasil" para retomarem na fase pré-Copa. 
Em 2011, segundo dados da Apro (Associação Brasileira das 
Obras Audiovisuais) e do FilmBrazil, foram produzidos no país 
42 filmes estrangeiros, equivalente a US$ 11,5 milhões, mas em 
2012 o volume saltou para 72 produções e uma receita de US$ 
23,5 milhões. Segundo as entidades, 65% dos comerciais interna
cionais filmados no Brasil (80% no Rio de Janeiro) são realizados 
por produtoras de serviços associadas, equivalente a 47 traba
lhos. O restante é coordenado por produtoras independentes que 
não estão na Apro, "mas se beneficiam do trabalho promocional 
que fazemos" 

"Olhando a evolução dos dados nos últimos anos, podemos afir
mar que a realização da Copa do Mundo da Fifa já vem atraindo 
um volume maior de produções internacionais ao nosso país, por 

isso desenvolvemos essa estratégia de fo
car em ações mais agressivas de consoli
dação de negócios com foco em resultado 
de curto e médio prazos. No entanto, hoje 
só é possível apostar nessas ações mais 
agressivas devido à trajetória que o proje
to FilmBrazil/Apro construiu ao longo dos 
anos no cenário internacional. Posicio
nando, educando e mostrando aos agen
tes de produção estrangeiros, o avançado 
estágio do audiovisual brasileiro e os gran
des talentos que movem o setor. A nossa 
estrutura no lounge de Cannes vai per
mitir aos produtores brasileiros realizar 
contatos e criar vínculos a fim de ampliar 
o relacionamento e as oportunidades jun
to a investidores e realizadores de filmes 
interessados em produzir no país" desta
ca Marianna Souza, gerente-executiva da 
FilmBrazil que está à frente do projeto Ex
perience. 

Mas as ações no Cannes Lions 2013 não se 
resumem ao lounge. Com um investimento 
global superior a US$ 300 mil, FilmBrazil/ 
Apro são patrocinadoras oficiais do evento 
com direito a anúncios no house organ do 
festival (Cannes Lions Daily), stand, brinde 
no kit de delegados e um megabanner na 
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fachada do Palais, ação que se repete pelo 
oitavo ano consecutivo com apoio da Apex 
(Agência Brasileira de Promoção de Expor
tações e Investimentos), que é responsável 
por cerca de 80% do investimento das enti
dades no Cannes Lions. 
"Já atraímos a atenção para o Brasil com 
nossa excelência em serviços de produção 
e como um país totalmente estruturado 
para a realização de qualquer filme. Ago
ra, vamos destacar nossos talentos, para 
mostrar ao mercado internacional que 
qualquer produção pode ser realizada 
aqui, inclusive com os talentos criativos 
brasileiros como diretores de cena" enfati
za Marianna, lembrando que a maior par
te das produções realizadas no Brasil são 
"productions services" ou seja, utilizando 
a infraestrutura e conhecimento local, 
mas com diretores estrangeiros. 
Há uma tendência, porém, pelo full ser-
vice. A Produtora Associados e a Hungry 
Man realizaram comerciais para a John
son & Johnson dos Estados Unidos atra

vés da Ogilvy & Mather de Chicago no primeiro trimestre de 
2013 com 100% da responsabilidade. "Nossa indústria de pro
dução audiovisual já está posicionada entre as mais bem equi
padas e com melhores talentos do mundo, então, temos de des
tacar isso" complementa Leyla Fernandes, presidente da Apro, 
ressaltando que essa venda institucional não é automática. "Co
meçamos mostrando as facilidades e a infra. Algumas produ
toras como a Zohar, Ocean, lhe Planet e Utopia, por exemplo, 
são especialistas em conferir apoio local às produções de fora e 
são as líderes, por assim dizer, desse segmento. Mas pelo menos 
em uma produção internacional as 50 associadas da Apro estão 
envolvidas anualmente. Sem mencionar os filmes produzidos 
por brasileiros veiculados no mercado internacional como os 
criados pela WMcCann/Commonwealth com produção da Pa-
ranoid e direção de Carlos Manga Jr. (Manguinha) para o mode
lo Cruze da Chevrolet: Teenage son, Success e Couple." 
Segundo a Ancine (Agência Nacional de Cinema), organismo do 
Ministério da Cultura que autoriza as produções internacionais (e 
nacionais também), além dos 72 comerciais estrangeiros filmados 
no país em 2012, o mercado nacional foi responsável por 16 mil 
títulos, equivalente a um movimento financeiro de R$ 3,6 bilhões, 
fatia expressiva do investimento da indústria da propaganda, serca 
de R$ 44,8 bilhões, dos quais R$ 19,5 bilhões para ações de mídias 
nas TVs abertas e R$ 1,3 bilhão para as TVs por assinatura. 
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Mas os comerciais cadastrados pela Ancine, porém, não se 
limitam aos 16 mil trabalhos que a Apro faz referência. Es
sas produções são as realizadas em cidades com população 
superior a R$ 1 milhão de habitantes, parâmetro para co
brar o DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Fe
derais) para pagamento da taxa Condecine (Contribuição 
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Na
cional). "O volume produzido é muito maior. São mais de 74 
mil comerciais registrados na Ancine. As demandas locais, 
com orçamento bem mais baixo, não entram nessa conta 
porque não pagam imposto. Na verdade, é uma cota de in
centivo que a Ancine transfere para não inibir as produções 
regionais" detalha Leyla. 

O trabalho de atrair produções do exterior para o Brasil esbar
ra em aspectos como a burocracia, custo Brasil, taxa de câm
bio e a concorrência de outros mercados. "Por outro lado, te
mos uma diversidade geográfica que permite uma oferta que 
chama a atenção dos clientes, mas temos que solucionar os 
entraves para a entrada de profissionais e equipamentos. Mas 
cidades como o Rio de Janeiro com praias, serras, ilhas, fave
las, vilas, bairros com arquitetura preservada, igrejas, monu
mentos e diversidade étnica, favorecem muito uma produção 
por estar tudo pertinho, o que influi no custo final da produ
ção. São Paulo é outro destino com essas características" diz 
Leyla, que está em fase final de articulação para formalizar 
uma associação latino-americana de produtoras, com o obje
tivo de alinhar procedimentos e normas comuns "para facili
tar as produtoras interessadas em filmar na região" 

Para Leyla é essencial para o mercado bra
sileiro alinhar conversas com entidades 
europeias, asiáticas e dos Estados Unidos. 
"Temos nos reunido com regularidade 
com o intuito de produzir sinergias. A 
experiência brasileira, apesar dos proble
mas, é muito rica. O site da Apro, em por
tuguês e inglês, tem uma cartilha que de
talha os procedimentos de uma produção 
nacional e internacional." 
Um dos principais problemas das produ
toras latino-americanas é o prazo de pa
gamento às produtoras. No Brasil há uma 
convenção de um percentual para se ini
ciar a produção, outro que é pago no de
correr do trabalho e, finalmente, com um 
prazo maior, após a entrega do trabalho. 
No México, porém, os anunciantes pagam 
a fatura em 15 dias e no Chile em 45 dias. 
Leyla ressalta que como o Brasil tem sin
dicatos profissionais e patronais atuantes, 
há formas de se cobrar caso haja inadim
plência prolongada. "Mas em países como 
o México, apesar de serem mais rápidos, 
correm mais riscos porque não há sindi
catos. Em outros países o prazo de paga
mento é de 180 dias." 

O chamado buy out, segundo a presidente 
da Apro, é um dilema que precisa ser me
lhor compreendido pelos anunciantes bra
sileiros. Nos Estados Unidos o sistema tem 
prazo de validade: os direitos de utilização 
das imagens duram 13 semanas. "Aqui, 
muitos querem um prazo muito maior. 
Mas atores, músicos, diretores e toda a ca
deia envolvida na produção de um comer
cial não concordam. As renovações são 
necessárias e muitas vezes não são vanta
josas" relata Leyla, enfatizando que vem 
negociando com a ABA (Associação Bra
sileira de Anunciantes) para resolver essa 
e outras questões. "Muita gente acha que 
a nossa relação com a ABA é rancorosa. 
Divergimos, mas sempre procuramos con
senso como no caso das cópias de comer
ciais e bancas de compras. As bancas têm 
sido empecilho porque a compreensão de 
algo tão específico exige gente iniciada. Há 
coisas que são inadmissíveis" finaliza.  
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 747, p. 88-91, jun. 2013.
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