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Preço mais baixo tira do Brasil e leva para o país vizinho alguns jobs vindos da Europa e dos 
EUA. Estas informações são do sócio-diretor da Cine, Raul Dória, para quem "casting" e 
qualidade do trabalho influenciam mais do que a diferença cambial. "Existem muitos clientes 
multinacionais que atuam na Argentina e têm boa experiência com produtoras de lá. Este é o 
caso da Unilever", menciona Dória.  
 
"Em alguns casos, os brasileiros ganham o valor que os argentinos precisam trabalhar uma 
semana para receber", diz Sonia Regina Piassa, diretora-executiva da Apro, referindo-se ao 
mercado de produção publicitária. Sonia explica que com a crise vivida pelo mercado 
publicitário, as produtoras brasileiras, que sempre viveram bem com as verbas internas, 
tiveram de procurar por demanda lá fora. "Os Argentinos fizeram o mesmo com a crise 
naquele país. Ficaram com uma vantagem que foi o câmbio", explica Sonia.  
 
O diretor-presidente da Conspiração Filmes, Pedro Guimarães, conta que de cinco anos para cá 
a produtora vem fazendo muitos trabalhos para o mercado externo, demanda na qual a 
agência de publicidade é o cliente. "Tivemos o pico no ano de 2004", afirma Guimarães, 
lembrando que esta migração ainda é muito embrionária e determinada por preço, mas que 
até mesmo agências brasileiras podem preferir produtoras argentinas.  
 
Guimarães diz que as agências dos mercados mais ricos não cotam trabalhos apenas na 
Argentina e no Brasil. "Outros países da América Latina, além de África e Austrália, também 
são concorrentes. O custo-benefício é um forte atrativo."  
 
Outra grande produtora brasileira, com nomes consagrados quando o assunto é direção de 
filmes, também sentiu a concorrência argentina. Irma Palma, sócia e produtora-executiva para 
o mercado internacional da Bossa Nova Filmes, explica as diferenças dos trabalhos prestados 
pelas produtoras brasileiras no mercado externo. O primeiro caso é quando é somente a 
produção, o chamado "production service". "É, um suporte para as produtoras estrangeiras 
que vêm filmar no Brasil. Apenas atuamos como co-produtores", diz Irma.  
 
O segundo caso é o chamado "full service", um trabalho mais completo para as agências 
estrangeiras. Neste caso, a demanda atendida pela Bossa Nova vem de países como México, 
Guatemala, Argentina, Estados Unidos, Chile e Equador. "Trabalhamos mais com o ‘full 
service’, cerca de 70% dos projetos internacionais. Este é um diferencial da Bossa Nova", 
informa Irma. "A Argentina tem se beneficiado pelo câmbio há algum tempo. O Brasil continua 
sendo bom, mas Argentina está atrapalhando", admite Irma.  
 
O diretor de filmes da Mixer, Michel Tikhomiroff, também reconhece algumas perdas para os 
argentinos, que são mais intensas quando o trabalho é apenas de produção. "Quando envolve 
direção, existe um nome de um profissional. É preciso lembrar, porém, que os argentinos 
também têm suas estrelas", diz Tikhomiroff, ao completar que a Argentina é uma opção 
barata, com cenário europeu. Para o diretor da Mixer, o Brasil tem muitas vantagens em 
relação aos rivais, o que deve ser explorado. "Diversidade de casting, de locação e clima 
favorável são encontrados apenas Brasil."  
 
É preciso destacar que a Apro desenvolve um trabalho de apresentação das produtoras 
brasileiras no mercado externo, por meio do respeitado projeto FilmBrazil. "Acabei de chegar 
dos EUA e já percebemos um certo descontentamento em filmar na Argentina", afirma a 
gerente do projeto FilmBrazil, Rita Valente.  
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