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O lançamento de "O Coronel e o Lobisomem" e a indicação de "2 Filhos de Francisco" para 
concorrer a uma vaga para o Oscar de "Melhor Filme Estrangeiro" confirmam a boa fase do 
cinema popular brasileiro. 
 
O diretor de TV e cinema Guel Arraes alimentava há anos o projeto de criar no Brasil um "Cinema 
Popular Brasileiro" (CPB). O conceito que busca unir filmes de alta qualidade de produção com um 
forte apelo de público começou a ser efetivamente implantado em 2000 com o lançamento do 
"Auto da Compadecida".  
 
O trabalho, que reunia elenco estelar, encabeçado por Fernanda Montenegro e Matheus 
Natchergaele, havia sido apresentado na rede Globo em forma de microssérie e mesmo assim 
conseguiu levar às salas de exibição mais de 2 milhões de espectadores. O lançamento do texto 
escrito por Ariano Suassuna na telona era apenas o início da parceria entre realizadores, muitas 
vezes ligados à TV, como a Globo Filmes e as grandes distribuidoras quase sempre de origem 
americana.  
 
Apoiados pelo artigo 3o da Lei do Audiovisual, que permite que empresas da área cinematográfica 
de capital estrangeiro em operação no Brasil abatam até 70% do imposto incidente na remessa de 
lucros e dividendos decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território 
nacional, desde que os recursos sejam investidos na co-produção de obras audiovisuais 
cinematográficas brasileiras de produção independente, marjories como a Columbia Tristar 
Pictures, braço da Sony no Brasil, Fox e Warner Bros. , têm se envolvido cada vez mais 
estreitamente com a colocação de filmes verde- amarelos no mercado nacional.  
 
Na apresentação de "O Coronel e o Lobisomem", com direção de Maurício Farias, no último dia 20 
de setembro em São Paulo, o diretor-geral da Fox no Brasil, Marcos Oliveira, não conseguia 
esconder a empolgação de estar lançando mais um título nacional. "O filme deverá estrear em 7 
de outubro em aproximadamente 200 salas", afirmava o executivo, que fez questão de conduzir 
pessoalmente a entrevista coletiva que contou com a presença de todo o elenco do filme - entre 
eles os astros globais Diogo Vilela, Ana Paula Arósio e Selton Mello - além de Guel Arraes e Paula 
Lavigne, produtores do longa e Caetano Veloso e Milton Nascimento, compositores da trilha 
musical.  
 
O "orgulho de estar lançando mais um filme brasileiro", propagado por Oliveira perante uma 
platéia repleta de jornalistas e críticos de cinema é mais do que justificado. Com "O Coronel e o 
Lobisomem", orçado em R$ 7 milhões, a Fox quer repetir os mais do que bons resultados obtidos 
por filmes não só assinados por Guel Arraes - vale lembrar que "Lisbela e o Prisioneiro", outra 
produção da grife de Guel, ultrapassou os 2 milhões de ingressos vendidos em 2003 - como de 
outros realizadores que de alguma maneira se ligaram à Globo Filmes para produzir seus 
trabalhos.  
 
"Busco sim o que chamo de Cinema Popular Brasileiro filmes com vocação para atrair público", 
afirma Guel Arraes. Sua idéia de estreitar laços entre as produções cinematográficas brasileiras e 
os espectadores não é nova. No final dos anos 70, nomes como Cacá Diegues e Luiz Carlos 
Barreto já bradavam a necessidade de se fazer "um cinema espetáculo", a fim de atrair uma 
bilheteria maior para os longas nacionais. Foi assim que nasceu, por exemplo, " Bye Bye Brasil", 
em 1980, uma das obras mais emblemáticas de Diegues.  
 
Produção de Guel vai em busca do cinema popular brasileiro  
 
 



A novidade, nesta nova fase dos grandes lançamentos nacionais não está, portanto, na busca dos 
espectadores, mas em dois outros fatores. Primeiro, em como a atividade de distribuição vem 
gradativamente se modificando perante os filmes brasileiros e, segundo, como a crítica, 
inicialmente bastante reticente quanto a parcerias da Globo Filme, majories e realizadores, vem 
aceitando cada vez melhor esta relação.  
 
Em entrevista à Forbes, durante o Festival de Gramado de 2004, Bruno Wainer, sócio-proprietário 
da Lumière, maior distribuidora de cinema de capital nacional, recordava a surpresa que teve com 
os resultados alcançados por "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, lançado em 2002. "Quando 
resolvemos distribuir o filme estimamos seu potencial de público em 1 milhão de espectadores. 
Nem em nosso maior delírio, tanto eu, quanto Fernando, poderíamos supor que ultrapassaríamos 
os 3 milhões de ingressos", declarou Wainer.  
 
O sucesso de "Cidade de Deus"certamente ajudou a alavancar a mudança promovida pelas 
majories estrangeiras ao lançar filmes nacionais, coproduzidos e postos no circuito comercial sob 
suas bênçãos. Eventos antes impensados começaram a ocorrer para colocar nos cinemas filmes 
que tomam cada vez mais um número crescente de salas, muitas vezes ultrapassando uma 
centena delas, como é o caso de "O Coronel e o Lobisomem", e "2 Filhos de Francisco", de Breno 
Silveira que, em 19 de agosto passado, estreou em 335 salas e em um mês ultrapassou a marca 
dos 2, 6 milhões de ingressos vendidos.  
 
Se um carimbo de qualidade, como a assinatura de Guel Arraes na produção de um filme de 
sucesso é essencial", como frisa Paula Lavigne, dona da Natasha Filmes, as estratégias traçadas 
pelas distribuidoras têm papel fundamental para que as obras, cada vez mais bem cuidadas e 
executadas tecnicamente, atraiam os espectadores, como foi o caso de "Carandiru", de Hector 
Babenco, que atingiu mais de 4, 7 milhões de bilhetes vendidos em 2003.  
 
Na prática, o que o tripé clássico produção-distribuição-exibição finalmente entendeu é que o 
mercado brasileiro de cinema, a exemplo do que já ocorre há muitas décadas no mercado 
americano, precisa abusar do marketing na hora do lançamento do filme. Distribuir no Brasil hoje 
não é apenas negociar a colocação do filme junto ao circuito exibidor, mas é também criar um 
fenômeno de comunicação que atraia a atenção da mídia especializada e do público. Um caminho 
relativamente simples e antigo de divulgar qualquer produto que, todavia, somente agora o meio 
cinematográfico brasileiro tem trilhado.  
 
Aposta na formação de um mercado   
 
Organizadora da SET - Broadcast& Cable, feira especializada em negócios ligados à área de 
televisão, criada há 18 anos, que em 2005 reuniu mais de 100 expositores e recebeu 10 mil 
visitantes, a Certame, empresa especializada em eventos, diversificou seu portfólio apostando na 
área de cinema e produtora de filmes publicitários.  
 
Com 24 anos de experiência no mercado, a empresa investirá R$ 1 milhão para a realização da 1a 
Feira Internacional da Indústria do Cinema e Audiovisual (FIICAV) que ocorrerá no final de agosto 
do ano que vem no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo. "Nosso propósito é unir todas 
as pontas do mercado e buscar soluções conjuntas que levem ao crescimento de todo o setor", 
explica Christina Castelo, diretora da Certame, especialmente designada para cuidar da realização 
da nova feira.  
 
"É importante também que consigamos reunir expositores de toda a América do Sul", afirma 
Christina, lembrando o bom momento que vive o mercado cinematográfico não só no Brasil, mas 
em outros países vizinhos aqui no continente sul americano, como Argentina, Chile e o Uruguai.  
 
 



Segundo a executiva, a decisão de realizar uma feira dedicada ao audiovisual ocorreu depois de 
um estudo de mercado feito pela Certame, indicando que apesar das crises eventuais, o setor não 
pára de crescer. "O volume de negócios realizados na SET, por exemplo, crescem há uma média 
de 15% ao ano", diz a diretora, reforçando a proximidade entre as áreas.  
 
Tanto a SET quanto a FIICAV ocorrerão simultaneamente durante três dias. Contudo, a nova feira 
terá uma área exclusiva. A expectativa é de que 45 mil pessoas visitem a feira que deverá contar 
com aproximadamente 100 expositores. "O ano é muito propício para a realização do novo 
evento, pois 2006 será justamente o momento que ficará marcado sobre a discussão da 
continuação da Lei do Audiovisual no Brasil", aposta Christina.  
 
A FIICAV já tem o apoio de empresas como a Kodak, Canal Brasil, Filme B, Estúdio Mega e 
Megacolor, tradicionais fomentadores do cinema brasileiro. Os planos da Certame é que 
produtoras, investidores, fornecedores de equipamentos, exibidores e distribuidores participem do 
evento. "Precisamos fazer do mercado cinematográfico um negócio", observa Christina, frisando 
que "o Ministério da Cultura estima que a cultura no Brasil movimenta mais de R$ 1 bilhão 
anualmente". Sem dúvidas, um bom motivo para prestar uma atenção maior ao setor.   
 
Foi assim, por exemplo, que "Olga", segundo filme brasileiro mais visto do ano passado, com mais 
de 3 milhões de espectadores, foi trabalhado no mercado pela Lumière. Um ano antes de seu 
lançamento, em agosto de 2003, houve uma festa em São Paulo para anunciar o elenco e marcar 
o início das filmagens. Mais hollywoodiano impossível.  
 
A distribuição ligada a uma major americana também foi levada em conta na hora da decisão de 
indicar o filme brasileiro que disputará uma vaga para concorrer ao Oscar na categoria de "Filme 
Estrangeiro", em janeiro próximo. " É importante ter um padrinho americano na distribuição, 
senão o filme fica órfão nos Estados Unidos", explica o crítico Rubens Ewald Filho.  
 
O longa de Silveira foi distribuído no Brasil pela Columbia Tristar Pictures, devendo ter apoio da 
Sony Pictures nos Estados Unidos, caso venha a concorrer ao prêmio.  
 
Maior especialista em Oscar do Brasil, o crítico revelou que "'2 Filhos de Francisco'acabou se 
impondo com naturalidade como o nome mais viável" para disputar a vaga junto à conservadora 
Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. "Curiosamente, não houve uma 
votação final", explica Ewald Filho.  
 
A comissão formada por sete críticos de cinema - entre eles, Maria do Rosário Caetano, Jaime 
Biaggio e João Carlos Sampaio - escolheu, na opinião de Ewald Filho, "não o melhor filme do ano, 
mas o mais adequado ao Oscar". Como um bom blockbuster, "2 Filhos de Francisco", baseado na 
história real do pai da dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano, é um filme sobre o caminho 
para o sucesso, fator tão caro ao Sonho Americano, numa história que envolve crianças, um par 
de elementos narrativos que a academia adora.  
 
"Há também o fato da história se passar no interior, no universo sertanejo que é cada vez mais 
próximo ao country americano", observa Ewald Filho. Seguindo os novos tempos da distribuição 
de filmes brasileiros, Ewald Filho gravou spots promocionais falando sobre a qualidade do filme 
para os espectadores.  
 
É importante ter um padrinho americano na distribuição  
 
"Havia um medo por parte da distribuidora que ocorresse um preconceito da platéia, já que o 
filme é sobre uma dupla sertaneja", revela ele. Um medo que no primeiro fim de semana depois 
da estréia se dissipou, evidentemente, com a ida de mais de 250 mil pessoas aos cinemas para 
assistirem a "2 Filhos de Francisco".  
 



Num ano em que "a safra de filmes está ruim, não só no Brasil, mas também no exterior", como 
observa Ewald Filho, a entrada dos blokcbusters brasileiros no mercado tem sido um alento para 
os distribuidores e exibidores, que têm a oportunidade de recuperar parte das perdas de 
bilheteria, que em 2005 devem atingir o patamar de 20%, bem como para os espectadores, que 
lentamente vêm mudando a relação com os longas nacionais, aprendendo gradativamente a 
assisti-los com menos restrições do que faziam antigamente.  
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