
Feliz Ano
Mercado de produção vai acompanhar crescimento da indústria publicitária e prevê crescimento médio de 25%

Por Valerya Borges
A rápida resposta às mudanças

da economia deu o tom do mercado
de produção publicitária ao longo de
2004. Com o aquecimento do consu-
mo, o setor teve um volume de traba-
lho mais expressivo que o ano ante-
rior. Tal desempenho representa um
alento para o segmento — que desde
o segundo semestre de 2001 vinha
enfrentando dificuldades e teve um
2003 bastante difícil, marcado pela
forte retração do mercado publicitá-
rio, quando foram registradas perdas
de aproximadamente 40%.

"Com as vendas e produção
aquecidas, as empresas ficam obri-
gadas a anunciar para não perderem
o mercado que conquistaram ao lon-
go de anos", diz Leyla Fernandes,
presidente da Associação
Brasileira da Produção de
Obras Audiovisuais (Apro)
e sócia-diretora da Produ-
tora Associados. "Tudo in-
dica que o setor de produ-
ção terá um crescimento
próximo de 25%, que é o
percentual que a Rede Glo-
bo está estimando para ela
própria, o que será muito
bom", analisa.

De acordo com Leyla,
um aspecto importante
que impacta diretamente

no desempenho deste segmento e
que em 2004 foi fortemente senti-
do é o fato de as verbas terem sido
muito "achatadas" ao longo dos
últimos anos e principalmente em
2002 — época mais crítica da crise
da indústria publicitária. "Isso re-
sultou em negociações canibales-
cas e na queda da qualidade da
nossa produção, o que a médio
prazo é bastante ruim para o mer-
cado, que vai ficando sucateado
sem novos investimentos em equi-
pamentos, formação de mão de
obra técnica e desenvolvimento de
novos talentos. Ainda é preciso re-
tomar os valores reais dos filmes
que foram diluídos durante esses
últimos anos", afirma.

Ela explica que países vizinhos,

Cena de filme produzido pela Jodaf para a Vivo:

crescimento de 120% e três novas áreas de atuação

como Argentina e Chile, têm equipes
e talentos bem mais atraentes, e por
causa disso o Brasil está perdendo
muitos filmes para eles. "Não pode-
mos avaliar a curto prazo os danos
talvez 'irreparáveis' que isso poderá
nos trazer, por um lado os anuncian-
tes querendo achatar cada vez mais
os valores de produção e, antagonica-
mente, a mão de obra pedindo au-
mentos de até 30% dependendo da
categoria", salienta. A presidente da
Apro ainda cita como um ponto nega-
tivo que atinge o mercado e que se
intensificou durante 2004 a "insu-
portável carga tributária".

Resultados
O aquecimento da economia foi

o fator apontado pelo sócio-diretor
da Cia de Cinema, Germano
da Silva, o Maninho, como
responsável pelos resultados
da produtora em 2004. "Nos-
so crescimento foi de 15%
em comparação ao do ano
anterior. Houve um aqueci-
mento na nossa economia
que contribuiu para uma re-
tomada geral do mercado se
comparado ao biênio 2002/
2003", analisa.

Para a O2 Filmes, 2004
foi de altos e baixos, mas a
produtora prosperou. "O

Sem tanto otimismo
O clima de otimismo não é uma

constante em todo o mercado. Para
algumas das principais produtoras
cariocas, 2004 não foi um ano tão
bom assim. Leonardo Servolo, sócio-
diretor da Yes, diz que a produtora
teve um ano melhor que o anterior,
mas com um volume de negócios em
São Paulo muito superior ao do Rio de
Janeiro. "Infelizmente sentimos que
o mercado caiu mais ainda no Rio em
2004, com empresas como a Wella

deixando a cidade rumo a São Paulo,
onde os investimentos se concentram
cada vez mais", lamenta. Para 2005,
Servolo diz esperar um volume de ne-
gócios ao menos igual ao deste ano.
"Diziam que o novo governo precisa-
ria de dois anos para fazer a economia
andar. Agora, que as desconfianças
com o presidente Lula foram supera-

das, o mercado terá condições para
voltar a crescer", diz Servolo.

Luiz Leitão, sócio-diretor da
carioca Caradecão, diz que suas três

bases — Rio, Brasília e Belo Horizon-
te—tiveram um ano muito irregular,
que terminará no mesmo patamar de
faturamento de 2003. "A rentabili-
dade, porém, diminuiu. Foi um ano
em que não conseguíamos fazer a
projeção para o mês seguinte", diz
Leitão. No Rio, segundo ele, o pri-
meiro semestre foi melhor, enquan-
to em Brasília ocorreu o contrário, e

em BH apenas as áreas de governo fi-
zeram investimentos significativos.
"Ouve-se muito que o País cresceu, mas
é a primeira vez que não vejo isso se
refletir no mercado. Pelo menos no Rio
de Janeiro. Minha análise é que não
entendi este ano",diz o produtor cario-
ca. No entanto, ele aposta em dias
melhores, por 2005 ser um ano que
antecede a eleição presidencial.

A Conspiração Filmes, que passou
por uma reestruturação neste segun-

do semestre, aposta crescer 20% em
2005 após ter mantido a sua média de
faturamento dos últimos três anos ao
longo de 2004. O produtor e diretor

executivo Fernando de Carvalho, que
chegou à produtora em junho passado
vindo da Movi&Art, assumiu no último
mês a posição de principal executivo
da produtora em São Paulo com o obje-
tivo de dar mais agilidade no processo
de fechar negócios. A sua vinda havia
ocorrido a princípio para cuidar da área
internacional após a saída dos produ-
tores Patrick Goffaux em 2003 e Alex

Mehedff neste ano. Segundo Carvalho,
a Conspiração vai passar a atuar no
cenário internacional focando em
seus diretores Andrucha Waddington,
Brenno Silveira e Carol Jabor, em vez
de apenas oferecer serviços de pro-
dução para estrangeiros que filmam
no País. "Vamos apostar mesmo nes-

ses profissionais para nos fortalecer

no mercado internacional", diz o
novo diretor em São Paulo.

No setor de produção de som os
resultados tampouco foram tão ani-
madores. "Eu particularmente ainda
não vi o tal 'espetáculo do crescimen-
to.' No nosso segmento, penso que
tivemos um ano bem retraído. Especi-
almente na minha empresa (a produ-
tora de som Play it Again), comparado
ao ano passado, estaremos bem feli-
zes se empatarmos o jogo, já que tive-
mos um 2003 muito bom. Creio que

não chegaremos aos mesmos núme-
ros. Ou seja, no geral, foi um ano bem
complicado", diz Artur Minassian, o
Tula, presidente da Associação Brasi-
leira das Produtoras de Fonogramas
Publicitários (Aprosom).

Ele acredita que os rumos da eco-
nomia foram excelentes porque dian-
te de tamanhas dificuldades todos
aprenderam a não contar com o que se

tornou totalmente imprevisível: fide-
lidade e constância nos negócios. "O
positivo é sabermos que não podere-
mos nunca mais contar com o futuro

estável se continuarmos numa políti-
ca de juros bancários emperrando os
investimentos. Assim teremos que
reinventar nossos negócios de forma
criativa, como ocorreu durante este
ano. O negativo foi assistir, participar
e ceder a uma política na qual o poder
de compra tem sido colocado à frente
dos talentos e das qualidades indivi-
duais das empresas", diz Tula.

ano foi bem instável. Apesar disso, o
saldo final é positivo, com crescimen-
to no faturamento da ordem de 25%",
diz a sócia-diretora da O2 Filmes,
Andréa Barata.

Quem também cresceu 25% foi a
Zeppelin, produtora gaúcha coman-
dada pelo diretor José Pedro Goulart.
"Embora o Grêmio tenha caído para
a segunda divisão, 2004 foi muito
bom para nós", ressalta Goulart.

Acima da média
Algumas empresas realmente não

podem reclamar do ano que termina.
Uma delas é a Mixer, holding forma-
da no final de 2003 depois da união
das produtoras Jodaf e Radar. De
acordo com o sócio-diretor João Da-
niel Tikhomiroff, ao longo de 2004, a
companhia cresceu 120% em relação
ao ano anterior. Entre os fatores que
levaram a esse percentual incomum,
ele cita a criação de três novas áreas
da produtora: Channels, Mixer Inter-
national e Jodaf Mixer International,
das quais esta última — voltada para
produção de filmes para o mercado
externo —, foi responsável por 15%
do faturamento da empresa em três
meses de atuação. "Em 2004 consoli-
damos nossa nova estrutura, foi o
ano da Mixer", garante Tikhomiroff.

A Academia de Filmes foi outra
produtora que cresceu acima da mé-
dia de 25% do mercado, registrando
um incremento de 45% no fatura-
mento. Paulo Schmidt, sócio-diretor
da produtora, atribui o resultado ao
fato de a empresa estar presente em
quatro mercados, São Paulo, Rio de
Janeiro, Curitiba e
Porto Alegre. "São
mercados estraté-
gicos, muito im-
portantes para a
empresa. Isso alia-
do ao crescimento
do mercado fez
com que tivésse-
mos ótimos resul-
tados neste ano",
explica Schmidt.

Quem também
fechou 2004 bem
foi o Grupo Cine.
Além de completar
uma década e faturar o Prêmio Ca-
boré na categoria Produção Publici-
tária, a empresa registrou um cresci-
mento 25% no período. "Este foi o
melhor de todos os anos, porque
conseguimos um conjunto de filmes
com maior qualidade. O Clóvis Mello
(sócio da produtora) manteve o volu-
me e o padrão alto de qualidade de
seus filmes. A novidade é que tanto o
Luiz Ferret quanto o Jean Benoit fil-
maram mais e ainda melhor que nos
anos anteriores", afirma o sócio-dire-
tor, Raul Dória.

A empresa também apostou na
expansão por meio da Digital 21,
braço de pós-produção e efeitos do

Grupo. Além de investir cerca de
US$ 1,5 milhão em equipamentos e
ampliar a área de atuação, a produ-
tora acaba de ganhar nova sede. "A
Cine sempre foi focada em cinema
publicitário. Com a criação da Digi-
tal, começamos a diversificar e apos-
tar em áreas como cinema, games e
produção de conteúdo para celula-
res", diz Dória.

Perspectivas
Estimuladas pelos bons resulta-

dos, muitas empresas reforçaram
seu parque de equipamentos e am-
pliaram as estruturas. A fim de jus-
tificar os investimentos, a expecta-
tiva para 2005 é que o crescimento
iniciado em 2004 se mantenha. Mas
o clima é otimista. "Acreditando em
um cenário econômico favorável
para o ano que vem, podemos visu-
alizar também um aumento dos fil-
mes que serão exibidos nas emisso-
ras e em outros segmentos", diz a
presidente da Apro.

Para Andréa, ainda é difícil fazer
projeções para 2005, mas ela acredi-
ta que o setor deve continuar cres-
cendo. "Estamos com novos direto-
res, outros mercados se abrindo, e
parece que a economia do País está
indo por um caminho positivo, con-
forme os últimos índices divulgados
pelo IBGE, como o aumento do PIB
de 6,1% no terceiro trimestre. Mas
nunca se sabe, porque nosso negó-
cio é muito suscetível", diz a sócia-
diretora da O2.

Maninho pretende crescer en-
tre 20% e 25%. Para isso, deve

44 - meio&mensagem

Ano instável para a 02, responsável por trabalhos para clientes
como o Itaú, que deve crescer conforme o mercado: 25%

voltar suas atenções para o merca-
do externo, mais especificamente
Europa e América Latina. A expec-
tativa é a mesma em outras produ-
toras, como Cine, Academia de
Filmes e Zeppelin. Na Mixer o
percentual sobe para 30%.

Diversificação
Para muitas dessas empresas,

uma forma de obter os bons resulta-
dos que esperam é ampliar sua atua-
ção para outros segmentos, princi-
palmente em produção de conteú-
do. Essa foi uma área em que as
produtoras começaram a apostar
em meio à crise do setor e que
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Velho
em 2004

LeyLa: necessidade de retomar os valores reais dos
filmes que foram diluídos durante esses últimos anos

ganhou força, apesar de seu carro-
chefe ainda ser a publicidade. Entre
os motivos que levaram as empre-
sas a optar por essa seara estão a
necessidade de rentabilização de

suas estruturas e o aumento
da procura por possibilida-
des diversificadas de exposi-
ção das marcas dos clientes.

"No momento trabalha-
mos no projeto de um canal
internacional , que será
transmitido para toda a
América Latina e deverá es-
trear no início de 2005.
Além disso devo dirigir um
programa que será transmi-
tido por um canal de TV
aberta, e renovamos os con-
tratos para a produção de
programas para a TV a cabo,
como o Rally dos Sertões e o

GNT Fashion", conta Tikhomiroff.
A Mixer também trabalha nos pro-
jetos de cinco longas-metragens, en-
tre eles o primeiro do diretor João
Daniel Tikhomiroff.

Negócios no exterior é
umadas apostas para 2005

O mercado internacional se tor-
nou uma alternativa para as empre-
sas do segmento de produção há cer-
ca de dois anos, quando algumas de-
las, diante da diminuição dos traba-
lhos no mercado brasileiro, decidi-
ram buscar clientes fora do País, aju-
dadas pelo câmbio favorável. Desde
então, além da criação do FilmBrazil
(grupo que reúne empresas de pro-
dução de imagem e som, casting e
equipamentos e tem a função de abrir
as portas para a produção brasileira
no exterior), diversas ações isoladas
continuaram acontecendo e para o
próximo ano as produtoras que já vi-
nham investindo nesse filão plane-
jam ampliar as iniciativas.

Há quase dois meses a Academia
de Filmes reforçou sua equipe com a
contratação do americano Greg
Jenkins, que assumiu o atendimento
internacional da produtora, com foco
principalmente nos Estados Unidos.

João Daniel Tikhomiroff, presi-
dente da Jodaf Mixer, planeja am-
pliar bastante sua atuação no mer-
cado externo em 2005. Em julho
passado a empresa criou a Jodaf
Mixer International, nova divisão
que tem o objetivo de trazer produ-
ções estrangeiras para serem fil-
madas no País e oferecer serviços
de produção para o mercado exter-
no. "A Jodaf Mixer International
está funcionando efetivamente há
três meses, e neste meio tempo já
fizemos 17 trabalhos para o exteri-
or. Para o próximo ano tenho certe-
za de que o resultado será ainda
mais significativo. A expectativa é
que as produções internacionais
representem 25% do faturamento",
acredita Tikhomiroff.

Andréa Barata Ribeiro, sócia-di-

retora da 02 Filmes, afirma que o
mercado internacional, principal-
mente de serviços de produção, é uma
opção bastante interessante. "Esta-
mos trabalhando há um ano e meio e
esse segmento vem crescendo bas-
tante. Um exemplo foi a contratação
da 02 para fazer a produção do Red
Bull Giants of Rio (evento internacio-
nal de esportes), no último dia 5 de
dezembro, e a venda da série Cidade
dos Homens a 15 mercados do exteri-
or", diz a executiva.

Apex
A Apro também mantém as inici-

ativas voltadas para o mercado ex-
terno. Recentemente a entidade
anunciou a volta do FilmBrazil à sua
estrutura. A decisão foi tomada para
que projeto de internacionalização
possa ser aprovado e encampado
pela Agência de Promoção de Expor-
tações do Brasil (Apex-BR), órgão
ligado ao governo federal criado
para estimular o comércio exterior.

Também foram feitas alterações
nos estatutos do FilmBrazil, que con-
tinua sendo presidido por Eitan Ro-
senthal, sócio da Trattoria, com o ob-
jetivo de deixar a entrada no grupo
mais democrática. Essa é uma das pre-
missas da Apex, que está de acordo
com a política do presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva de permitir acesso a
oportunidades a todos. A entidade
montou um planejamento que inclui
ações de divulgação no Festival Inter-
nacional de Publicidade de Cannes,
reforma no site do FilmBrazil
(www.fitabrazil.com), participação
em eventos no exterior e a divulgação
em veículos especializados do Brasil e
do exterior. A resposta da Apex deve
sair em janeiro do próximo ano. (VB)

Um período de retomada
Geraldo Leite*

Magrinhos e em regime cons-
tante, enfrentamos 2004 com mui-
to brio e até que passamos legal de
ano. A sociedade como um todo
parece bem mais crítica e exigente
diante da comunicação, o que é
bom para todo o mundo.

Quem se deu mal e ainda chora
pode comprar mais lenço, que a
partir de agora o estilo é mais ou
menos esse mesmo.

Levamos nota sete,
"com viés de alta"

Foi um belo ano de investi-
mento publicitário. Deveremos
crescer em torno de 1/5 nominal, o
que é indiscutivelmente um avan-
ço a curto prazo, embora ainda
aquém do sonhado ano 2000.

A "Telinha", por incrível que
pareça (ou por mais óbvio que seja
— depende de que lado você está),
conseguiu crescer ainda mais no
bolo, passando dos 60% de share
na TV aberta e dos 2% na TV paga
(foi muito bem, seja pelo cresci-
mento da carteira de clientes ou,
em parte, pelas Olimpíadas).

Um ano pra História
Uma das questões que me fas-

cina na mídia (e na vida, é claro) é
por que certas coisas só dão certo
em momentos determinados.
Quem poderia imaginar que de
uma hora para a outra nós aqui no
Brasil, que não tínhamos nenhu-
ma revista sobre história, fossemos
ter tantas opções? É engraçado que
esse já fosse um tema de um canal
de TV paga internacional (History
Channel), mas que me parecia dis-
tante do gosto dos brasileiros. Ain-
da bem que era só uma falsa im-
pressão. Uma breve pesquisa em
banca me mostrou cinco títulos
disponíveis: a Nossa História (Ed.
Vera Cruz e editada pela Biblioteca
Nacional), a História Viva (Ediou-
ro/Duetto, com acordo com os fran-
ceses da Tallandier), a Aventuras
na História (Abril, com o selo Su-
perinteressante), a Desvendando a
História (Editora Escala) e ainda
Grandes Líderes da História (Arte
Antiga Editora). Segundo os dados
do IVC, as três primeiras estão en-
tre 40 e 50 mil de circulação paga.
Será que já tem uma nova forte
tendência editorial ocorrendo, cuja
ficha até agora não caiu?

Politicamente correto?
Olha que eu não me lembro de

um ano recente em que a política
fosse um tema tão forte na mídia
quanto agora. A chegada e o estilo
do PT obrigaram os meios de co-
municação a um posicionamento
mais explícito diante da sociedade,
que, se por um lado não traz o
confronto do mercado venezuela-
no, já mostra passos de uma me-
nor tolerância ou de "faísca" em
potencial, diante do nosso passa-
do histórico de favores e favoreci-
dos. Dois episódios significativos
marcaram o período: o caso da
Fenaj (com maior reação da mídia
impressa) e o da Ancinav (este, da
mídia eletrônica).

São questões que mexem com
o estômago e o intestino do siste-

ma atual de informação e comunica-
ção e, pelo jeito, ainda vão gerar
muitas matérias.

Mas tem um lado que me parece
indiscutível—pelo menos entre aque-
les que "militam a favor do bem" -
que é o da gradual melhoria ou co-
brança da sempre discutível "quali-
dade" da programação da televisão.
Dois movimentos não-coordenados,
mas complementares, marcaram
2004: a campanha "Quem financia a
baixaria é contra a cidadania" (co-
mandado pelo deputado Orlando
Fantazzini) e a premiação MídiaQ —
Mídia de Qualidade, realizada pela
ONG Midiativa. São exemplos dinâ-
micos de um novo tempo, frutos de
uma sociedade mais organizada que
busca interferir no conteúdo dos
meios públicos de comunicação.

"Se eu pudesse recomeçar,
eu queria ser Mídia"

O ano de 2004 também foi mar-
cado pela ascensão de profissionais
de mídia a alguns dos mais importan-
tes e cobiçados postos do mercado.
Pode não ser mera coincidência o
fato de Orlando Lopes assumir o
comando da ABA praticamente ao
mesmo tempo em que Octávio Flo-
risbal assume a Globo. Além dos in-
contestes talentos e méritos indivi-
duais de cada um, a valorização da
formação típica de excelentes profis-
sionais do setor tende a ser um indi-
cador de uma nova tendência, mais
adequada ao modelo de negócio para
o qual o mercado caminha.

Isso me lembra uma frase do Ni-
zan Guanaes no último Maximídia,
que é uma ótima dica para os estudan-
tes: "Se eu pudesse começar a minha
carreira de novo, eu queria ser Mídia".

Cantores bons de bico
Você sabia que existe um pro-

grama regular de rádio que ajuda a
preservar a natureza, que é educati-
vo, multimídia e que faz, com qua-
lidade, a ponte entre o conhecimen-
to acadêmico e o popular? Falo de
um programa da USP FM, com uma
versão em internet, que é fruto da
cadeira de rádio da professora Gi-
sela Ortriwano no curso de pós-
graduação da ECA/USP, do Núcleo
José Reis de Divulgação Científica.
Vai ao ar três vezes ao dia(10h, 16h
e 2h), em boletins de três minutos.
Sempre acompanhado por uma
música que remete ao tema, são
apresentados os pássaros e os seus
cantos (mais de 60 — vide em:
www.usp.br/radiousp/site).

Sei que não tem nada a ver com
o nosso mundinho da mídia, de va-
lores, negociações, audiências, BVs
e GRPs; mas cá entre nós, já pensou
se o dia-a-dia do nosso trabalho fos-
se "só" o de buscar essa harmonia
com a vida?

Para prefeito:
"Hellmans com Hellmans"

Outra marca de 2004 foi a campa-
nha política. E como marcou. Não
bastasse o altíssimo volume de horas
(l hora por dia no 1° turno, de 39 dias/
40 minutos no 2a turno, de 14 dias),
em horários fundamentais das emis-
soras de rádio e TV, tivemos ainda um
montante absurdo de inserções com-
plementares, em muito superior—põe

muito nisso — ao de qualquer anun-
ciante "top" do mercado.

Seja era desproporcional o volu-
me do lº turno - onde supostamente
se precisava de mais espaço para
divulgar os vereadores (mas na ver-
dade, ia quase tudo para o prefeito),
nem se fala do segundo, quando até
o tom de voz e as rugas dos concor-
rentes já nos irritavam (elementar,
meu caro Watson, é a saturação).

Para se ter uma idéia, com base
em uma simulação que solicita-
mos ao Ibope, somente nas TVs de
São Paulo, no período da campa-
nha eleitoral, o volume de mídia de
um partido como o PSDB, por
exemplo (e o PT foi praticamente
igual), alcançou 69 mil GRPs!!! em
4 quinzenas; isto é, aproximada-
mente 57% superior ao maior
anunciante, que foi Casas Bahia. E
olha que esta, por sua vez, também
anuncia de forma estupenda: três
vezes mais do que o segundo colo-
cado, que é Lojas Marabraz. E tem
mais: 30% do volume da CB é
basicamente de vinheta, o que não
acontece na propaganda política.
Isso tudo, eu repito: sem contar os
mais de 2,9 mil minutos de propa-
ganda eleitoral "gratuita".

Esse volume absurdo de mídia
entregue aos partidos — por mais
que as emissoras de TV e rádio
sejam concessões públicas — mos-
tram um desperdício mais do que
exagerado (de tempo, de recursos,
de objetividade, de "simancol" etc),
e me faz relembrar outras épocas
que fizeram história e que não vol-
tam mais — pois ninguém mais
consegue gastar tanto em publici-
dade — como das disputas antigas
de mercado entre as margarinas,
sabões em pó ou maioneses. Dava
para continuar fazendo uma elei-
ção com um altíssimo grau de in-
formação, responsabilidade social
e conscientização do eleitor e tocar
paralelamente, sem prejuízo algum,
uma série de outras campanhas
sociais, tão ou mais importantes.

Outros destaques ainda em
2004: a saudável volta do humor no
rádio nos programas esportivos de
FM (Estádio 97, Na Geral etc), o
fortalecimento da produção local
da Rede Record (O Aprendiz, Es-
crava Isaura, Domingo Espetacular,
jornalismo etc), a renovação e o
renascimento da Eldorado FM, o
crescimento das revistas no segmen-
to de personalidades (com os de-
sempenhos da Contigo e da Quem),
a surpresa e a quebra dos parâme-
tros do Pânico na TV, o ano da
retomada dos investimentos publi-
citários na internet, as mudanças
editoriais do Estadão e as prová-
veis influências em outros títulos,
a maior extensão da presença dos
produtos Globo na Net/Sky (o "Big
Brother" dela) e, por fim, a consoli-
dação comercial da Carta Capital
como outra importante alternativa
semanal de informação.

No mais, um bom ano a todos e
beijos nas crianças!

* sócio-diretor da Singular
Arquitetura de Mídia
geleite@sing.com.br
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