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Produtorasbrasileirasexportamfilmes

AVALANCHE–Agênciasbrasileiras inscreveram1.055 trabalhosnacategoria impressosemCannes

RádiodosEUA
criaoanúncio
maiscurto
domundo

Empresas faturamUS$ 25milhões com programas para canais como Cartoon Network e Discovery Channel

Andrea Vialli

As produtoras independentes
de televisão estão atraindo a
atenção de canais e produtoras
internacionais. Nos últimos
dois anos, as empresas fecha-
ram contratos no valor de US$
25milhõesdeproduçãoevenda
de programas de televisão, do-
cumentários e séries de anima-
ção no exterior.
A produção brasileira con-

tou com a ajuda de um progra-
madefomentoàexportaçãovol-
tado principalmente para em-
presas de pequeno porte. A
idéiapartiudaABPITV,entida-
de que reúne as produtoras in-
dependentes de televisão. O
projeto foi desenvolvido com o
Sebrae, a Apex (agência de ex-

portações do governo) e a Pro-
moex, empresa que prepara
companhiasparaomercadoex-
terno.
“No início, imaginávamos

queoprogramafosseatingir70
empresas, mas outras foram
aderindo e já são 150, que já fe-
charam negócios com 12 paí-
ses”, diz Patrício Prado, sócio
daPromoex.Oprograma facili-
tou a participação das empre-
sasemfeirasinternacionais,co-
mo a Kids Screen, de Nova
York.Apresençaemeventosin-
ternacionaisabriuasportaspa-
ra a TV Pingüim, produtora de
animação paulistana que já de-
senvolveu programas para a
TV Cultura, TV Futura e Car-
toonNetwork.
Um personagem infantil

criadopelaprodutorafezsuces-
so no exterior e já rendeu con-
tratosdeco-produção.OPeixo-
nauta, ou Fishtronaut, um pei-
xe que transita entre o “mundo
molhado”eo“mundoseco”,gra-
ças a um escafandro cheio
d’água, atraiuaatençãodaNel-
vana, a maior produtora cana-
dense de animação.
Não demoroumuito até que

fechassem um contrato de co-
produção de US$ 4,8 milhões,
no qual serão produzidos 52
episódiosde11minutos,quese-
rão exibidos no canal Disco-
very Kids.
Odesenhoanimado, jáemfa-

se de produção, é voltado para
criançasde4a7anos. “Sempre
quisemosfazerumasériedeani-
mação,masasemissorasdeTV

brasileirasnão têmaculturada
co-produção, o que nos fez bus-
carparceirosláfora”,afirmaKi-
koMistrorigo, sócio daTVPin-
güimao lado deCélia Catunda.
A chancela daNelvana trou-

xeoutrocontratoparaaTVPin-
güim, desta vez com a Viva-
Toon, produtora de animação
canadenseligadaaogrupoViva-
Vision,paraco-produzira série
de animação Magnitka, para
crianças de 6 a 9 anos.
Outra empresa que vem ga-

nhando espaço no exterior é a
GrifaMixer, de documentários
para televisão e cinema. A pro-
dutora, que realizou um docu-

mentário sobre a ONG Douto-
resdaAlegria,temcincoco-pro-
duções em andamento em ca-
naiscomooDiscoveryChannel,
Arte (França e Alemanha),
FRV (Canadá) e com produto-
rascomoGedeon(França)eNa-
tional FilmBoard (Canadá).
SegundoMaurícioDias,dire-

tor da Grifa Mixer, antes a
maiordificuldadeeraentrarno
mercado internacional. Hoje, o
mercadonacionaléograndede-
safio.
“Por incrível que pareça, é

mais fácil conseguir o apoio de
uma televisão européia ”, diz. ●

Carlos Franco
ENVIADO ESPECIAL
CANNES

O Brasil conquistou ontem o
seu primeiro leão na 53ª edi-
ção do Festival Internacional
de Publicidade de Cannes. Foi
um leão de prata na categoria
Lions Direct – que premia os
melhores trabalhos demarke-
ting direto – para a campanha
daempresadecontroledepra-
gasD.D.Drin,criadapelaagên-
cia Master, de Curitiba. Na
campanha, a agência colocou
baratasdeplástico comnúme-
ros do telefone da empresa em
lugaresdegrandefluxodepes-
soas.
A Alemanha liderou os prê-
miosdoDirectLions,com5ou-
ros, 6 pratas e 4 bronzes. Em

segundo lugar ficou o Reino
Unido, com 3 ouros, 4 pratas e
4bronzes, e em terceiro aAus-
trália, com 3 ouros, 1 prata e 5
bronzes. A alemã Scholz &
Friends, de Berlim, conquis-
tou o prêmio de agência de
Marketing Direto de 2006. Já
o Grand Prix da categoria foi
para o trabalho desenvolvido
pela agência IDo, deBruxelas,
para o jornal de negócios De
Tijd.
AscategoriasPress (impres-
sos) e Outdoor trouxeram cer-
ta frustração para as grandes
agências brasileiras. O Brasil,
com 1.055 trabalhos inscritos
em impressos, conseguiu colo-
car 62 peças na lista de finalis-
tas(short list).Omesmonúme-
ro da França, que inscreveu
apenas 248peças.Emseguida,
ficaram Cingapura (60), Ale-
manha(47),ReinoUnido(40)e
Estados Unidos (37).
Para a disputa em outdoor
foram 703 trabalhos inscritos,
eoPaís emplacou34na listade
finalistas.Asagênciasbrasilei-
rasquemaisconseguiramcolo-
cartrabalhosnalistadefinalis-
tasdeimpressosforamGiovan-
ni FCB (10); Lew Lara (8); Leo
Burnett e Publicis (6 finalistas
cada);LoduccaeFischerAmé-
rica (5 cada); DM9DDBe JWT
(4 cada); AlmapBBDO, F/Naz-

ca S&S eMcCann-Erickson (3
cada); DPZ eOgilvy (2 cada); e
Duda Propaganda (1).
No total, são 598 peças fina-
listas em impressos. E agên-
cias comoaAlmap/BBDO, que
liderou o ranking de inscri-
ções, com mais de 215, viram
suas chances diminuírem este

ano.ADM9DDBtambémespe-
ravamais,masSergioValente,
presidente da agência, mante-
ve o entusiasmo.

MÍDIA
Num dia movimentado, o Bra-
sil tambémcolocou três traba-

lhosdemídiana listade finalis-
tas do Media Lions, num total
de 176 trabalhos que concor-
rem aos leões da categoria. Os
finalistas são: “Capa falsa”, da
Lew Lara para Nokia, na cate-
goria de melhor uso de revis-
tas; “Colunas”, da Salles Che-
mistri para o Vectra, da GM,
em melhor uso de jornais; e
“Coralpaulistano”,daJWTpa-
ra o Benalet, da Pfizer, emme-
lhor uso de patrocínios.
Os Estados Unidos lidera-
ram a relação de finalistas do
Media Lions, com 17 peças, de
um total de 177 inscritas. Em
segundo lugar apareceoReino
Unidos, com 15 finalistas de
um total de 142 trabalhos ins-
critos, seguido de Japão (13 de
42 inscritos, mesmo número
que o Brasil trouxe na baga-
gem),ÁfricadoSul (9),Austrá-
lia (9),NovaZelândia (9), Chile
(7), Colômbia (7), Argentina

(6), Espanha (6), Índia (6) e
Suíça (6).
Para completar, o País
conseguiu incluir na lista de
finalistas doRadio Lions, de
trabalhos para rádio, 15 tra-
balhos entre os 174 finalis-
tas, com destaque para sete
peçasdacuritibanaMaster,
entre as quais as campa-
nhasregionaisdobancoHS-
BC. A lista de finalistas in-
clui ainda AlmapBBDO e
Fischer América, com 3 pe-
ças cada; e FabraQuinteiro
e MPM Propaganda, com 1
trabalho cada.
Na estreante categoria
PromoLions, quevisaapre-
miar estratégias de marke-
ting promocional, o País re-
cebeu apenas uma menção
no short list, mas não con-
quistou nenhum prêmio. Os
leões dessa categoria ficam
assimparaopróximoano. ●

PUBLICIDADE

PRESENÇA-Célia eMistrorigo: contratodeUS$4,8milhões

TELEVISÃO

Três trabalhos de
mídia doPaís estão
na lista de finalistas
doMedia Lions
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A maior empresa de rádio do
mundo planeja lançar os mais
curtos anúncios do mundo –
spotsdeumsegundoqueacaba-
rãonomomentoemquevocêse
der conta que começaram.
A Clear Channel, que possui
1.200 estações de rádio nos
EUA,criouváriasversõesdede-
monstração dos anúncios cha-
madosblinks(cujatraduçãopa-
ra o português seria “pisca-
das”), incluindo um que pega a
música usada no slogan do
McDonald’s, “I am lovin’it”
(Amo tudo isso), retira as pala-
vras e ensanduícha os sons res-
tantes entre o fim de uma can-
ção e o início da outra.
“A intenção é encontrar no-
vos usos do rádio para os anun-
ciantes, que estão sempre pe-
dindo para demonstrar que po-
demosampliaroconhecimento
dasmarcaseatingiroconsumi-
dor com pontos de contato no-
vos e surpreendentes”, disse
JimCook daClear Channel.
Atéagoranão foi fechadone-
nhum contrato com os anun-
ciantes, disse Cook, acrescen-
tandoqueváriossonsrelaciona-
doscommarcas seapresentam
como concorrentes óbvios, tais
como o repique de sinos usado
paracomercializarcomputado-
res que contêm chips da Intel.
“Háumacoisaquevocêpode
fazer nesse período – registrar
o nome da marca na mente do
consumidor”, disse Daniel Ho-
ward, professor de marketing
daSouthernMethodistUniver-
sity em Dallas.“Quando esta-
mos num supermercado e não
sabemosqueprodutocomprar,
umdosmétodosqueaspessoas
usam commais freqüência é os
nomes.Écomonapolíticaame-
ricana–voteemSmith,voteem
Jones”, disseHoward. ●

A Grifa, que faz
documentários, tem
cinco co-produções
em andamento
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