
Uma equação que não
N

este momento, existem exata-
mente 75 longas-metragens
brasileiros prontos para serem
lançados no circuito exibidor

brasileiro. O governo brasileiro, embo-
ra não tenha conseguido cumprir a am-
biciosa meta anunciada pelo ministro
da Cultura, Gilberto Gil, no encerra-
mento do Festival de Gramado de
2003, de "produzir 100 filmes por ano
no Brasil", conseguiu estabilizar este
número próximo a 40 produções. Uma
boa notícia? Nem tanto.

O que deveria ser uma festa para a
classe cinematográfica de certa manei-
ra tem causado, além de uma grande
perplexidade, uma preocupação cons-
tante: haverá espaço para tantos filmes
nas pouco mais de duas mil salas do

complexo exibidor nacional, boa parte
delas concentrada nas cidades de São
Paulo e do Rio? Definitivamente a res-
posta é não. Reunidos em Niterói, no
campus da Universidade Federal Flumi-
nense, no evento Cine Tela Brasil, repre-
sentantes dos três segmentos básicos
que compõem o setor — produtores,
distribuidores e exibidores — analisa-
ram durante duas noites a situação.

Mais uma vez, saíram com mais dú-
vidas do que chegaram aos encontros.
Prova cabal de que as velhas diferenças
entre os segmentos não foram supera-
das e de certa maneira se agravam com
um mercado que ao mesmo tempo que
vê o número de espectadores despen-
car em 22% comparado a 2004, segun-
do dados da Filme B. "A questão é que

distribuidores e exibidores só pensam
em dinheiro", observa o cineasta Do-
mingos de Oliveira.

O problema, todavia, é bem mais
complexo do que a surrada dicotomia
entre dinheiro e arte. De certa manei-
ra, o capital está engolindo o capital.
Cada vez mais o mercado de home ví-
deo (leia-se DVDs) está tirando espec-
tadores das salas, deixando os exibi-
dores, que sempre tiveram uma rela-
ção tranqüila com distribuidores, nu-
ma situação delicada. "A grande ques-
tão hoje é como fazer para que seu fil-
me chegue ao público", aponta Pedro
Butcher, editor da Filme B.

"Hoje existem basicamente quatro
janelas de exibição para um longa-me-
tragem: o cinema, onde o filme tradi-
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O filme "Pequeno Dicionário
Amoroso", de Sandra Werneck, ficou
28 semanas em cartaz e foi visto por
cerca de 300 mil pessoas

fecha

cionalmente estréia, o DVD, a TV paga
e a TV aberta", diz Leopoldo Nunes, re-
presentante da Agência Nacional de Ci-
nema (Ancine) também presente ao
Cine Tela Brasil, um projeto de sala de
cinema itinerante criado pelos cineas-
tas Luiz Bolognesi e Laís Bodansky que,

em pouco mais de um ano, itinerou por
61 cidades, reunindo um público de
140 mil pessoas.

Ocorre que a janela do DVD, um
mercado em plena expansão no Brasil,
tendo crescido em vendas aproxima-
damente 75%, segundo dados da União
Brasileira de Vídeo (UBV), também de-
pende diretamente do bom desempe-
nho dos filmes nas salas de cinema, co-
mo lembra o produtor Diler Trindade,
da Diler Associados. "Creio que haja
um certo engano ao se afirmar que o
DVD prejudique a renda dos cinemas.
O número de cópias que a distribuido-
ra fará para o mercado de home vídeo
depende diretamente do número de bi-
lhetes obtidos nas salas."

A prova de que o raciocínio de Trin-

dade pode estar correto é o fenômeno
"Dois Filhos de Francisco", do diretor
Breno Silveira. A história do pai da du-
pla sertaneja Zezé Di Camargo & Lu-
ciano arrastou para as salas mais de 5,3
milhões de espectadores, mas vendeu
"apenas" 480 DVDs.

Embora o número de unidades co-
mercializadas pela Columbia, distribui-
dora do filme, seja considerado um re-
corde no mercado nacional, não repre-
senta sequer 10% do total de bilhetes
vendidos no circuito exibidor.

A grande questão que envolve o mer-
cado de DVDs tendo implicância dire-
ta no mercado cinematográfico entre os
produtores e exibidores é a redução da
chamada "janela de lançamento" do fil-
me, ou seja,o intervalo que o longa leva



entre ser lançado no cinema e chegar ao
mercado de home vídeo. Em média, es-
te tempo se reduziu e oito meses para
quatro, o que dificulta ainda mais a vi-
da dos filmes brasileiros nas telas.

"Quando lancei'Pequeno Dicionário
Amoroso' tive tempo para que o filme
funcionasse no tradicional 'boca a
boca'", recorda Sandra Werneck. A ci-
neasta atribui a esse tempo o fato de seu
primeiro longa ficcional ter conseguido
permanecer 28 semanas em cartaz e ter
atingido um público de aproximada-
mente 300 mil pessoas."Hoje, ou o filme
decola no primeiro fim de semana em
cartaz ou está fora do circuito já na se-
mana seguinte", afirma ela.

Além da "frustração de muitas vezes
ver um trabalho de quatro ou cinco
anos ser relegado ao esquecimento ra-
pidamente", como observa Leopoldo
Nunes, um filme certamente não pa-
gará seus custos, sempre arcados com
as leis de renúncia fiscal federal ou es-
taduais, sem venda de ingressos. "Um
público de 100 mil ingressos gera ren-
da de aproximadamente R$ 300 mil
para o produtor. Um longa barato, por
sua vez, não custa menos de R$ 700
mil", calcula Domingos de Oliveira.
Logo, as contas dificilmente fecharão
nesta equação,onde os diretores apren-
deram desde o início da década de 30,
em pleno Estado Novo getulista, a de-
pender de subvenções do Estado para
conseguir filmar.

Para complicar ainda mais a situa-
ção de um mercado onde o filme brasi-
leiro detém apenas 12% do share de to-
dos os filmes exibidos em território na-
cional em 2005, o preço do ingresso
mais do que triplicou em duas décadas.
Saltou em média de US$ 0,80 para US$
3. "Tivemos que aumentar o preço do
ingresso devido ao exagerado número
de carteiras de estudante", explica Mô-
nica Portela da exibidora americana
UCI. Ela lembra que os 50% de descon-
to dados aos estudantes brasileiros é o
maior percentual praticado no mundo
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para essa categoria."Chegamos a ter ca-
sos em cidades como Salvador em que
90% dos ingressos vendidos era para
estudantes", afirma Mônica.

Evidentemente, o Brasil se especia-
lizou em carteirinhas de estudantes
falsificadas. Contudo, mesmo com o
desconto de 50%, o preço do ingres-
so mais do que triplicou, evidencian-
do que boa parte do aumento é re-
passado para amortizar os altos cus-
tos da instalação dos multiplex (que
podem variar de R$ 500 mil a R$

levam vantagem.
Claro que a maioria

dos diretores brasileiros, herdeiros da
tradição autoral de Glauber e do Cine-
ma Novo, torcer o nariz para um cinema
de aspiração menos intelectual. Mas se
quiserem obter êxito em suas empreita-
das terão que aprender a fazer conces-
sões num País onde, "a maioria da popu-
lação é paupérrima e por isto não fre-
qüenta salas exibidoras", como com
propriedade lembra Leopoldo Nunes, e
os filmes são patrocinados em última
instância com dinheiro público, vindo
das turras do contribuinte.

l milhão), espalhados somente pelas
capitais do País, na maioria das vezes
em shoppings centers.

"O conteúdo é essencial para o su-
cesso de um filme brasileiro e sua
conseqüente permanência nas salas",
diz acreditar Carlos Eduardo Rodri-
gues, diretor excutivo da Globo Fil-
mes. Ele lembra que em 2005 mais
de 90% dos ingressos vendidos de fil-
mes produzidos no Brasil tinha algu-
ma associação com a empresa de ci-
nema da família Marinho. "O exibi-
dor mantém em sua sala os filmes que
atraem o público", afirma em um ra-
ciocínio que apesar de parecer redun-
dante é bastante lógico.

"Não há fórmulas para o sucesso",
afirma Diler Trindade. Rodrigues con-
corda: "O cinema está toda hora que-
brando as teorias. Um filme tem que
mexer com as emoções para atrair es-
pectadores". Embora receitas não se-
jam as respostas para que o filme na-
cional encontre definitivamente com
seu público, ao observar os longas que

fazem sucesso um ele-
mento fica claro: obras
com apelo mais co-
mercial como "Se Eu
Fosse Você", de Daniel
Filho, que desde janei-
ro deste ano arrastou
mais de 3,5 milhões de
pessoas aos cinemas
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