
Roteiro de superação 
 
Sucesso resultará de ousadia artística e respeito à lógica industrial. 
 
Prever o que irá acontecer com o cinema brasileiro nos próximos cinco anos é um exercício que 
envolve uma série de variáveis como em qualquer outro mercado que compõe a economia do 
País. Todavia, para que a margem de acerto seja ao menos de 50% é necessário que se olhe para 
um passado distante, hoje praticamente esquecido pela maior parte dos realizadores,investidores 
e do próprio governo que dita as regras e a Legislação que regulam o setor. 
 
No final de outubro,o filme "2 Filhos de Francisco",de Breno Silveira,superou a marca de 4,7 
milhões de espectadores de "Carandiru",tornando-se a maior bilheteria do período que se 
convencionou chamar de Retomada, ou seja, os dos filmes produzidos a partir de 1995, com o 
fomento das Leis Federais de Incentivo à Cultura. 
 
Além de arrecadar mais de R$ 34 milhões com ingressos vendidos,o filme é até agora a maior 
bilheteria do ano, superando no Brasil blockbusters americanos como "Madagascar", "Star Wars 
III"e "Batman Begins", que prometiam ser as grandes estrelas da temporada. 
 
A história de superação da pobreza e dos obstáculos vividos por Zezé de Camargo e Luciano para 
atingirem o topo no show business contada em "2 Filhos de Francisco" serve como metáfora 
perfeita para que se entenda o que vem ocorrendo com o cinema brasileiro ao longo desta última 
década.Antes de tudo, porém, é preciso partir do pressuposto de que o mercado de cinema 
brasileiro ainda não existe, está em formação e pode se dissolver facilmente caso alguns 
paradigmas históricos não sejam revistos em breve por todos os segmentos que compõem o setor 
cinematográfico. É no mínimo preocupante,quando, por exemplo, uma classe inteira se diz 
favorável sem discussões prévias à renovação do Artigo 1º da Lei do Audiovisual. Criada em 1993, 
justamente para suprir as demandas do setor que não conseguiam ser plenamente satisfeitas pela 
Lei Rouanet, de 1991, o mecanismo é justamente aquele que permite aos investidores 
descontarem de seu Imposto de Renda devido anualmente valores utilizados para patrocinar a 
produção cinematográfica dita independente. 
 
A intenção do governo na época,ao aprovar o novo dispositivo de renúncia fiscal era que em 13 
anos os investimentos em cinema por parte do setor privados se tornassem um hábito 
mercadológico, dispensando a necessidade do estímulo ao longo dos anos via renúncia de 
impostos.Isto não só não aconteceu,como hoje,mais de um ano antes do prazo do artigo expirar 
em dezembro de 2006, a discussão já ocupa o centro da arena do debate cinematográfico. O 
próprio Ministério da Cultura,por meio do secretário do Audiovisual, Orlando Senna,já afirmou 
categoricamente "que encaminhou de maneira favorável e sem mudanças o pedido de 
prorrogação do 1º artigo ao Congresso". 
 
Na pratica, o cinema para continuar existindo nos próximos cinco ou dez anos e não mergulhar 
novamente no perigo de ter sua produção paralisada,como ocorreu no início dos anos 90, 
continuará sendo alimentado pelo estado,e, portanto, dependente dele como ocorre desde o início 
do Estado Novo, nos anos 30, com Getúlio Vargas. 
 
A prova desta dependência estatal se intensifica ainda mais a cada novo edital lançado pelo 
governo,como ocorreu no último dia 24 de outubro, quando o Ministério da Cultura anunciou para 
o biênio 2005-2006 quase R$ 24 milhões de recursos diretos para apoiar 182 novas produções 
entre longas, curtas, documentários e vídeos.  
 
Mais grave que ter que depender de apoio estatal é o fato de o cinema no Brasil ser uma atividade 
que até hoje não tem políticas claras de distribuição e exibição.  



A lógica do mercado, da oferta e da procura, ainda não impera na maioria dos casos quando um 
realizador decide fazer um novo filme. O resultado é que hoje,aproximadamente 80% dos filmes 
que estréiam,além de atingir bilheterias pífias não conseguem se pagar. 
 
Sem mencionar o fato,como tão bem frisou o diretor da Globo Filmes Daniel Filho à Forbes, que "a 
maioria dos filmes não tem nenhum planejamento enquanto produto quando começam a ser 
rodados no Brasil". A questão torna-se ainda mais grave porque nesta visão do filme apenas como 
filme, esconde-se a despreocupação de boa parte dos realizadores de enxergarem seus trabalhos 
como objetos possíveis de um dia se tornarem DVDs - um dos mercados que mais crescem no 
País e um dos grandes responsáveis pelas quedas de aproximadamente 20% da bilheteria no 
circuito exibidor brasileiro em 2005. 
 
Inegavelmente, a questão da supremacia das produções e majors americanas também afeta o 
desenvolvimento e a presença do filme nacional no mercado brasileiro.Todavia, experiências como 
"Cidade de Deus",de Fernando Meirelles, que em 2002 levou mais de 3,2 milhões de espectadores 
aos cinemas , assim como os já citados "2 Filhos de Francisco" e "Carandiru"são provas mais do 
que cabais de que os filmes produzidos nesta terra,quando bem realizados, são viáveis 
economicamente,sem abrir mão de uma roupagem e um jeito de contar histórias classicamente 
brasileiras. 
 
A experiência da Globo Filmes mostra cada vez mais que além de arte,o filme nacional pode ser 
um belo produto. Todos os trabalhos que tiveram de alguma maneira participação da empresa, 
desde que ela foi fundada em 1999, tornaram-se as bilheterias campeãs da Retomada. Poderio da 
Rede Globo? Também, é claro.Mas mais do que isto, visão estratégica de marketing e 
comercialização de produtos audiovisuais. A mesma, inclusive, que faz da emissora do Jardim 
Botânico campeã de audiência absoluta há mais de três décadas. 
 
Não há fórmulas mágicas ou decisões estatais que hoje resistam no cinema brasileiro sem o apoio 
de todos os segmentos que compõem o setor.A discussão desastrada iniciada pelo governo 
federal em agosto de 2004 sobre a criação da Agência Nacional do Audiovisual (Ancinav) mostrou 
isso.Para o futuro, próximo ou de longo prazo, todas as medidas que envolvem o audiovisual 
terão que ser discutidas entre o governo, os realizadores,distribuidores,exibidores e a iniciativa 
privada. 
 
É tempo desta última,aliás,agregar algo mais além de benefícios à sua marca no momento em 
que patrocinam cinema no País.Será melhor para todos, inclusive para os contribuintes brasileiros, 
que a produção cinematográfica nacional seja vista cada vez mais como um negócio. Somente 
assim, o cinema brasileiro não correrá mais o risco de viver entre ciclos virtuosos e de miséria 
quase completa como vem acontecendo desde que os irmãos Segretto filmaram pela primeira vez 
no Brasil no final do século XIX. 
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