
Agências puxam expansão de produtoras de filmes 
Eliane Sobral De São Paulo 
 
Mercado interno está aquecido e clientela estrangeira cresce 
 
A fila andou e os reflexos de gastos em publicidade 24% maiores em 2004, em relação a 2003, no 
mercado brasileiro já se refletem nas produtoras de filmes. Elas cresceram no ano passado e 
projetam bons resultados também para este ano. 
 
Como as agências de propaganda respondem por até 80% da receita dessas empresas, além do 
mercado cinematográfico, e o primeiro quadrimestre  deste ano manteve, em geral, os 
investimentos aquecidos, a previsão é de mais dinheiro em caixa em 2005. 
 
Mas, além do bom desempenho do mercado interno, o que mais vem chamando e animando os 
executivos das produtoras é que o mercado internacional, em especial os Estados Unidos, 
descobriu o Brasil. A demanda internacional por produção de filmes publicitários mais do que 
dobrou nos últimos dois anos e meio. 
 
Na Conspiração Filmes, que está entre as maiores produtoras brasileiras, a demanda internacional 
já responde por 40% do faturamento. Em 2002 essa fatia era de 10%. 
 
O diretor executivo de produção e um dos sócios da Conspiração, Luiz Noronha, explica que há 
pelo menos três motivos para o Brasil ter entrado na rota dos clientes internacionais. A variação 
cambial, que faz com que o custo de produção no Brasil represente apenas um terço do que se 
gasta lá fora para produzir um filme ajuda. Há também muitas opções para locação - "aqui tem 
praia de todo jeito, tem dunas de areia, tem floresta, só não tem neve", diz Noronha. O terceiro 
fator é uma disponibilidade de elenco raramente encontrada nos principais concorrentes do Brasil 
para este mercado - Argentina e África do Sul. "Rodar um filme com negros é extremamente difícil 
na Argentina, enquanto ter um elenco só de japoneses ou coreanos é muito complicado na África 
do Sul. Aqui a gente tem de tudo um pouco". 
 
Segundo Noronha, a Conspiração começou a prospectar o mercado internacional há cerca de três 
anos. No primeiro ano, a fatia dos clientes estrangeiros era de 10% no faturamento da produtora. 
No segundo ano essa participação já havia subido para 20% e a expectativa é que represente 
significativos 40% ao final de 2005. 
 
Outra empresa que foi atrás de clientes estrangeiros foi a O2 Filmes, considerada, ao lado da 
Conspiração, uma das três maiores do mercado. 
 
A diretora-executiva e uma das sócias da O2, Andrea Barata Ribeiro, conta que há dois anos a 
produtora contratou um executivo exclusivamente para buscar trabalho lá fora, especialmente nos 
Estados Unidos. O resultado é que a área internacional já representa algo entre 10% e 12% do 
faturamento da empresa e a expectativa é de que esse percentual chegue a 20% neste ano. "O 
carro-chefe continua sendo as agências de publicidade instaladas aqui, que respondem por 75% 
da nossa demanda de trabalho. Mas a tendência, é, no médio prazo, ter uma participação bem 
maior da área internacional." 
 
Enquanto as grandes carimbam o passaporte, a TV Zero, considerada uma produtora de médio 
porte no mercado, usa a ponte aérea para reforçar o caixa. Natural do Rio de Janeiro, a TV Zero 
desembarcou há dois anos em São Paulo. O resultado foi um crescimento de 32% no faturamento 
que, Renato Pereira, sócio e produtor executivo da TV Zero, credita ao escritório paulista. 

 
 
 
 



Leia Mais 
 
Profissionais discutem capacidade de adaptação 
Juliano Basile De Brasília  
 
A publicidade brasileira deve se adaptar à necessidade dos clientes e não pode se debater na 
fronteira entre agências especializadas e agências generalistas. Essa foi a principal conclusão de 
publicitários reunidos, ontem, no 6º Encontro Brasileiro de Agências de Publicidade, no Hotel Blue 
Tree, em Brasília. 
 
"Poucos segmentos têm a capacidade de adaptação da publicidade", afirmou o publicitário Silvio 
Mattos, da Young & Rubican. "As agências especializadas existem e têm a sua competência mas o 
mercado não pode viver em função dessas demandas." 
 
Mattos citou o exemplo da Casas Bahia, que faz "publicidade tradicional". A empresa vem 
aumentando os seus investimentos em publicidade em 25%, 30% ao ano e, em conseqüência, 
suas vendas estão crescendo em 40%, 50%. "Há casos de empresas com capacidade econômica 
de fazer propaganda tradicional. Não dá para querer sofisticar", explicou. 
 
"O tema nos remete à futurologia", afirmou o publicitário Alex Periscinoto, da US. Com. Ele contou 
que, no exterior, "as agências não brincam mais de serem familiares". Periscinoto revelou que, ao 
acompanhar uma concorrência da Mars, em Nova York, a empresa fez três perguntas às agências 
participantes: se atuam em continentes onde ela vende, como estão nesses países (se são sócios 
majoritários ou minoritários de agências locais) e se esses sócios locais são criativos. "Isso está 
acontecendo com muito mais volume. O Brasil é dez em criatividade, mas em matéria de negócios 
internacionais, somos reféns do que acontece lá." 
 
Mauro Salles, da Publicis Salles Norton, disse que nem todos os publicitários estão conscientes das 
mudanças no mercado e de suas dificuldades. "Temos que ser criativos em tudo: publicidade, 
contabilidade, estratégia", opinou. 
 
Salles defendeu a tese de que, num contexto de mudanças constantes no mercado, deve 
prevalecer a orientação ética e de responsabilidade social entre os publicitários. 
 
Paulo Secches, da Interscience, mostrou uma pesquisa pela qual as demandas dos anunciantes 
regionais eram diferentes daquelas dos anunciantes nacionais em 2002. Mas, em 2004, completou 
ele, as demandas eram iguais. "As demandas vão mudando e o profissional tem que trabalhá-las. 
Você tem que pensar o seu negócio e como atrelá-lo à comunicação", completou. 
 
Secches aproveitou a reunião de publicitários para fazer uma advertência: "Observo que o 
mercado está fazendo de tudo para preservar o 'status quo' e não mudar. Não adianta fazermos 
acordo para preservar as verbas ou dividi-las. Não tem como preservar uma situação porque é a 
realidade que muda". 
 
O presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade (Abap), Dalton Pastore, pediu a 
participação dos colegas na campanha "Dê um bom exemplo", da Secretaria de Comunicação do 
Palácio do Planalto. O governo pretende veicular comerciais com idéias simples, como a defesa do 
bom trato entre as pessoas, da amizade, da cortesia. "Aparentemente, essa campanha vai pegar", 
disse. Segundo ele, as agências se beneficiam na medida em que podem obter contas de 
empresas que hoje não investem em publicidade. 
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Segmento editorial está no alvo da GettyImages 
De São Paulo   
 
O Brasil está na mira da GettyImages hoje uma das principais fornecedoras de fotos e filmes do 
mercado publicitário e editorial do País. A meta da filial brasileira - onde a empresa norte-
americana chegou em 1998 e de onde controla suas operações em toda a América Latina - é 
crescer entre 13% e 15% neste ano, na comparação com o resultado de 2004. Mas este 
percentual será revisto, em função do bom desempenho da companhia nos primeiros quatro 
meses de 2005, de acordo com Gianfranco Coppola, diretor-geral da Getty na América Latina. 
 
"O resultado de abril deste ano foi 28% maior em relação a abril de 2004", diz Coppola. Segundo 
o executivo, a reestruturação promovida no escritório brasileiro no ano passado é a principal 
responsável pelo bom desempenho. 
 
Ele conta que entre outras providências, a Getty investiu num call center com três posições de 
atendimento que, a partir de São Paulo, atende todo o mercado nacional e os países latino-
americanos. "Além disso investimos em marketing para divulgar mais nossa marca e nossos 
produtos." 
 
Com uma política agressiva de aquisições, o grupo norte-americano já comprou 11 empresas 
fornecedoras de imagens pelo mundo afora, entre elas a Tony Stone, além de formar parcerias 
com outras quatro companhias. 
 
No Brasil, a empresa tornou-se parceira da SambaPhoto, o que vai representar a entrada de 4 mil 
fotos, até o final do ano, nos arquivos da Getty. 
 
Coppola afirma que a meta da empresa para este ano é ampliar a presença no mercado editorial 
brasileiro, que hoje representa 10% do faturamento. As agências de publicidade são o principal 
filão, com 80% da demanda. "Percebemos que há espaço para crescer também no mercado 
corporativo que hoje representa apenas 3% da nossa demanda", comenta o executivo. 
 
Do total de 70 milhões de imagens no acervo da Getty, apenas cinco milhões estão digitalizadas e 
disponíveis na internet que, por enquanto, tem versão até em japonês, mas não em português. 
 
Valor Econômico, São Paulo, 5 maio 2005, Tendências & Consumo, p. B5 
 


