
M E R C A D O

O cinema brasileiro se mexe para aproveitar melhor o prestígio e o sucesso internacional

com uma série de ações que serão desenvolvidas ainda este ano

E m termos de mercado internacional, 2005 foi um
ótimo ano para o cinema brasileira. Não somen-
te a exportação de filmes publicitários, progra-

mas televisivos, longas e curtas-metragens permaneceu
em alta, como também foram celebradas vitórias diplomá-
ticas no âmbito da Organização Mundial do Comércio
(OMC); o fortalecimento das relações comerciais com eco-
nomias emergentes; e esforços como a Reunião Especi-
alizada de Cinema e Audiovisual do Mercosul (Recam).
Isso sem contar os acordos de co-produção com a França
e com a Alemanha, e de co-distribuição com Portugal; o
Ano do Brasil na França; e a histórica presença brasileira
no Festival de Cannes.

Desde o início de 2006, entre muitos projetos e a mis-
são de manter a curva na ascendente, o Ministério da
Cultura (Minc), a Secretaria do Audiovisual (SAV), a Agen-
cia de Promoção de Exportação do Brasil (Apex), o Sindica-
to da Indústria Cinematográfica do Estado de São Paulo
(Sicesp), o Centro Técnico Audiovisual (CTAv), e diversas
empresas e associações privadas, vêm desenhando uma
nova política externa para o audiovisual brasileiro. Na
pauta para este ano (um período de agenda complicada,
com eleições e Copa do Mundo), a estratégia brasileira
ganha nova roupagem.

Dentre as principais mudanças, consta a não renova-
ção do acordo com a Brazilian Cinema Promotion (BCP),
entidade sem fins lucrativos que coordenava a promoção
do produto audiovisual brasileiro no exterior, e a reativa-
ção do Programa de Apoio à Participação de Filmes Brasi-
leiros em Festivais Internacionais, que havia sido interrom-
pido no ano passado. "Fizemos um acordo com o CTAv,
vinculado ao Ministério da Cultura, em moldes semelhan-
tes ao que tínhamos anteriormente com a BCP. A BCP mos-
trou ser uma excelente parceira, de competência técnica
indiscutível e extrema correção na relação com a Ancine,
mas infelizmente o Tribunal de Contas da União (TCU)
entendeu que não poderíamos manter um acordo desse
tipo com uma instituição privada. Assim, optamos por fa-
zer o acordo com o CTAv, que é um órgão público como a
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Ancine", sublinha Alberto Flaksman, Superintendente de

Promoção e Comércio Exterior.

O acordo entre Ancine e CTAv prevê a execução das
tarefas relacionadas com a produção de cópias legenda-
das, transporte das cópias para os festivais, assim como
sua guarda e conservação. Já a emissão das passagens
aéreas será feita pela própria Ancine. O Programa de
Apoio, que tem duração até 31 de dezembro deste ano,
contempla os filmes oficialmente convidados a participar
de um dos 93 festivais internacionais incluídos numa lis-
ta (dividida em três categorias) aprovada pela Diretoria
Colegiada da Ancine (www.ancine.gov.br). Desde o início
do convênio, nove filmes, entre longas e curtas, recebe-
ram apoio em festivais de cinco países. "Por sinal, neste
início de ano, os curta-metragistas têm sido os maiores
beneficiados, já que houve curtas convidados para Sun-
dance, Clermont Ferrand (França), Rotterdam e Berlim",
completa Flaksman.

Alberto Flaksman: "Acordo com CTAV resolve uma questão de
preparação de cópias e legendas dos filmes para os festivais"

Esboço de uma nova política
Ainda em forma de esboço, a nova política externa já

começa a ser empregada timidamente no Festival de Ci-
nema de Berlim. Mais de 20 produtoras brasileiras parti-
ciparam do evento, resultado da parceria entre Apex e
Sicesp. Durante os dez dias de Festival, as empresas na-
cionais estiveram reunidas no Lounge Brasil, apresentan-
do seus produtos, garantindo maior visibilidade internaci-
onal do setor e buscando estabelecer canais de vendas
com o mercado mundial. "O valor médio do filme brasileiro
varia muito. Depende do país para qual o filme é vendido,
o mercado (cinema, vídeo, TV,...). Mas sem contar grandes
negócios, um filme pode ser vendido por valores que osci-
lam entre U$ 4,5 mil e U$ 100 mil. Esse dinheiro é dividido
entre o produtor, o distribuidor e o vendedor. Mas as par-
tes variam conforme os contratos entre elas, que variam
enormemente. É difícil fazer uma projeção, mas pretende-
mos aumentar muito o volume de exportação. Se conse-
guirmos atingir US$ 1 milhão em vendas no primeiro ano,
já será motivo de comemoração", estipula André Sturm,
presidente da Sicesp.

Para alcançar tal marca, a estratégia brasileira se divi-
de basicamente em três linhas de atuação: a venda de
filmes e serviço de produção e o apoio à busca de co-pro-
duções. "Nosso programa busca integrar essas três linhas
de maneira a maximizar o resultado que pode ser obtido
atuando dessa maneira, já que muitos dos compradores
podem se tornar co-produtores e vice-versa. Os produto-
res brasileiros nos últimos anos atuam isoladamente, e o
programa servirá como apoio institucional e operacional",
revela Sturm.

Mudanças no âmbito da OMC
Nos planos bilateral e multilateral, a política externa

cinematográfica visa promovera expansão do cinema bra-
sileiro internacionalmente por meio da integração com
outras cinematografias. "O Brasil mantém acordos de co-
produção com 16 países sobressaindo os países da Amé-
rica Latina e da Europa. Nossa política se concentra em
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torno dos Convênios de Integração Cinematográfica Ibe-
ro-Americana, firmados em Caracas, em 1989, que deram
origem ao Programa Ibermedia, do qual participam 13
países latino-americanos. Também é prioritária nossa in-
tegração audiovisual com o Mercosul através da Recam,
uma instância oficial da estrutura do Mercosul dedicada à
questão do cinema e do audiovisual independentes. Além
disso, cabe mencionar a adoção, pelo governo atual, de
uma posição firme e clara em relação à questão da Diver-
sidade Cultural, conforme expressa na Convenção da
Unesco para a Diversidade Cultural - aprovada em outu-
bro passado em Paris - na qual o Brasil teve uma atuação
preponderante através do ministro Gilberto Gil e do Itama-
rati", diz o cineasta Jom Tob Azulay, Superintendente de
Assuntos Estratégicos da Ancine.

De fato, parece estar havendo um processo de mudança
na maneira como o produto audiovisual é visto no âmbito da
OMC. Apesar da organização ainda ser fundamentada pela
visão liberal de comércio americana, percebe-se uma maior
abertura a novas maneiras de se conceber produtos cultu-
rais. "Para haver mudanças na política audiovisual da OMC
seria necessário que ela começasse a rever suas concep-
ções originais sobre livre-comércio adaptando-as às condi-
ções atuais da globalização. Por isso foi tão importante a
aprovação da Convenção sobre Diversidade Cultural da
Unesco, hoje um tratado internacional em vias de ser ratifi-
cado pelos parlamentos nacionais, inclusive o brasileiro. A
Convenção da Unesco sobre Diversidade Cultural atribui à
cultura, por via da proteção às expressões criativas e do
crescimento das indústrias culturais associadas ao turismo,
um papel preponderante tanto para a preservação das iden-
tidades culturais dos povos, quanto para o desenvolvimen-
to econômico-social", explicou Azulay, ressaltando que o
Brasil retirou o audiovisual da lista dos setores da economia
que podem ser abertos ao livre comércio.

A nova posição do Brasil tem facilitado o relaciona-
mento com outras cinematografias, em especial com
nossos vizinhos latino-americanos e com os demais paí-
ses do grupo denominado Bricca, que representa merca-
dos audiovisuais e culturais semelhantes ao nosso (Rús-
sia, índia, China, África do Sul e Austrália). Neste senti-
do, Azulay lembra que o relacionamento cinematográfi-
co internacional é reflexo das grandes linhas da política
externa brasileira, fala num projeto de cota de telas para
o Mercosul e sublinha a importância do fortalecimento
das relações com países asiáticos.

"A cota de tela do Mercosul constitui o primeiro pas-
so para a integração audiovisual regional que, por sua
vez, abrirá caminho para a realização de uma efetiva
política de cooperação audiovisual, de bloco para bloco,
com a União Européia, a começar com a de convênio de
cooperação técnica, já em estudos pela Recam. Todo
projeto de desenvolvimento audiovisual deve levar em
conta os mercados asiáticos, em particular a China e a
índia. Caberia mencionar o Convênio de Cooperação Ci-
nematográfica que a Ancine assinou com a Câmera de
Comércio Brasil-índia de Mombay, durante a visita do
presidente Lula à índia, em 2002. Esse convênio foi fir-
mado muito em função do apoio que a ele deu o Minis-
tério do Turismo, uma vez que é comprovada a relação do
aumento do turismo indiano para os países que servem
de cenário para os filmes de Bollywood. No momento, o
Rio de Janeiro se prepara para receber a primeira des-
sas produções, a 'Dhoom-2', com a super-star indiana
Aishwarya Rai. Previsão de público mundial: 300 milhões
de espectadores".

Maior demanda
por filmes brasileiros

O sucesso nas relações diplomáticas, além dos acordos
de co-produção e co-distribuição, reflete uma maior de-
manda internacional por filmes brasileiros. Apesar de não
haver, salvo algumas exceções, um fluxo contínuo de ven-
da de filmes nacionais para os mercados externos, o inte-
resse pela cinematografia nacional parece mesmo ter
aumentado. Tarcísio Vidigal, diretor do Grupo Novo de
Cinema, a maior distribuidora brasileira em atuação no
mercado externo, concorda. "Trabalhamos há mais de dez
anos no mercado internacional. O potencial do cinema
brasileiro é muito grande. E por nossa experiência no ano
passado, quando estivemos presentes em mais de 200
eventos, podemos seguramente afirmar que o interesse
tem realmente aumentado".

Neste sentido, é importante destacar o crescimento
do Brazilian Film Festival of Miami & New York, conside-
rados como os maiores festivais de cinema exclusivamen-
te brasileiro fora do país. "O MarketPlace, feira de negó-
cios montada durante o Festival de Miami, sempre atin-
giu resultados muito interessantes, mas, muitas vezes,
realizado com baixo orçamento. Com a nova estratégia
da Apex estamos certos que poderemos iniciar uma nova
trajetória para este mercado. O MarketPlace integra a
estratégia do Festival de promoção do cinema brasileiro
nos EUA, atraindo o interesse de empresas internacio-
nais para a indústria audiovisual brasileira. E isso gera
muitos negócios para os produtores e diretores que par-
ticipam do Festival: 60% dos filmes que vão ao Festival
de Miami fecham algum tipo de negócio através do even-
to, demonstrando ser uma rara oportunidade de contato
com um dos mais qualificados mercados cinematográfi-
cos do mundo", diz Cláudia Dutra, diretora geral do even-
to, que completa dez anos em Miami.

Entretanto, além do Grupo Novo, são poucas as em-
presas em atuação no mercado externo. Entre elas está a
Elo Audiovisual. Criada no ano passado por Ruben Feffer,
sócio-diretor da Ultrassom Serviços de Áudio, e Ricardo
Chut, músico, produtor e roteirista, a Elo já conta com um
catálogo de 20 filmes. Responsável pelas vendas da em-
presa, Sabrina Nudeliman afirma que o segredo é uma
profunda análise de mercado, e ressalta que ainda há muito
a ser explorado no mercado internacional. "O processo de
venda de filmes brasileiros no exterior é complexo e exige
uma boa fase de preparação", diz ela. "Representação

André Sturm: "Se conseguirmos atingir US$ 1 milhão em
vendas no primeiro ano, já será motivo de comemoração"

Tom Job Azulai: "O relacionamento cinematográfico internacional
é reflexo das grandes linhas da política externa brasileira"

internacional: para o acompanhamento pós-festivais, a Elo
trabalha com representantes locais nos principais países
compradores. A representação local é essencial para for-
necer dados do mercado local, desenvolver relações dura-
douras e dar seguimento a um trabalho iniciado em um
festival ou em uma missão local de negócios".

A importância das co-produções
Os entrevistados também sublinham a importância das

co-produções. No mercado francês, por exemplo, com uma
cota de exibição na TV de 60% para obras européias, o
produto audiovisual brasileiro sem acordos de co-produ-
ções competirá com a demanda natural pelo conteúdo
americano e todas as outras cinematografias extra-euro-
péias. "As co-produções são a pedra de toque da produ-
ção independente no mundo. Não falo apenas das co-
produções internacionais, amparadas por acordos inter-
nacionais, que são um capítulo à parte da questão, mas de
co-produções de uma maneira geral. São metas prioritá-
rias que exigem programas de apoio à produção, a exem-
plo do que o DOC TV realiza tanto em termos nacionais,
quanto agora no âmbito ibero-americano", diz Azulay.

No campo da televisão, a co-produção tem sido essencial.
O setor comemora o sucesso da regra dos 3%, segundo a
qual os programadores internacionais ficam isentos do paga-
mento de Condecine se aplicarem 3% de suas remessas ao
exterior em co-produções. Estima-se, de acordo com uma
pesquisa apresentada por Marco Antônio Altberg, presiden-
te da Associação Brasileira dos Produtores Independentes
de Televisão (ABPITV), que cerca de 10% das produtoras
associadas já realizaram projetos de co-produção. Na última
edição da MIPCOM, a maior feira de produtos televisivos do
mundo, realizada em outubro, em Cannes, estiveram presen-
tes cerca de 50 empresas nacionais de teleprodução e tele-
difusão. As produtoras fecharam negócios na ordem de US$
8 milhões, em venda de produtos prontos e contratos de co-
produção com Chile, França, Kuwait, EUA, Espanha, Portugal,
Itália, Canadá, Japão, México, Áustria, Polônia e Suécia.

No entanto, entre promessas e pequenos sucessos,
a verdadeira prova de fogo do novo programa de ex-
portação brasileiro será mesmo o Festival de Cinema
de Cannes deste ano - ainda mais considerando o óti-
mo desempenho em 2005, com direito a dois filmes na
mostra paralela ("Cidade Baixa" e "Cinema, Aspirinas e
Urubus"), e a presença de Pelé e do ministro Gilberto
Gil. Embora não tenham definido em maiores detalhes
suas respectivas atuações no evento, e estejam um
tanto quanto tímidos em falar sobre o assunto, todos
os entrevistados estarão presentes. Até lá, a matéria,
quem sabe, terá de ser reescrita.
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