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Charles Kirschbaum, professor da FGV-EAESP e do Instituto 
Mackenzie, nos apresenta um setor que oferece outras possibilidades 
de estratégia e de forma de organização, diferentes daquilo a que a 
maioria das empresas está acostumada.

P
or que você resolveu estudar um aspecto da gestão na indústria 
cinematográfica brasileira? Parece um setor tão informal, tão pouco 
organizado…
Estamos acostumados a estudar aquelas organizações enormes, com 

estruturas formais e procedimentos sofisticados de controle sofisticados. No entanto, 
existe uma tendência recente na administração a estudar as redes informais entre os 
indivíduos como uma alternativa às estruturas formais. Se estudamos as redes 
informais entre os indivíduos dentro das organizações, por que não investigamos 
setores que se estruturam inteiramente em torno de redes sociais? Daí a idéia de 
estudar a indústria cinematográfica. E a indústria aqui no Brasil é ainda mais atraente 
para a pesquisa, porque ela ainda está em fase de estruturação.

Por favor, descreva as características peculiares do setor cinematográfico. Em que 
produzir um filme é diferente de produzir um sabonete?

Voltemos um momento na história: a emersão de grandes organizações durante 
o século 20 proporcionou aumentos substanciais em produtividade e previsibilidade 
das operações. Isso ocorreu devido à difusão de “hierarquias”, onde nas quais os 
indivíduos seguem instruções que são transmitidas através depor relações de 
autoridade. Esse tipo de estrutura se provou muito interessante para produtos como 
sabonetes, onde uma vez que a padronização das rotinas é possível e se expressa em 
ganhos de produtividade, e é importante manter um corpo estável de empregados que 
dominam as técnicas específicas da organização. 

No entanto, várias indústrias fogem desse esquema. A indústria cinematográfica 
é um exemplo: cada filme segue um roteiro diferente e conta com uma combinação 
única de pessoas (atores, diretor, equipe de apoio etc.) que, em regra, não se repete. 
Indústrias assim se estruturam ao redor de projetos: cada projeto é único e reúne os 
recursos necessários para sua execução. Após seu término, cada um vai para seu lado, o 
que não ocorre nas hierarquias. Mas a indústria cinematográfica também não é um 
mercado como vemos na feira de domingo, onde compramos um tomatetomates na 
barraca de um feirante e à qual em geral e nunca mais voltamos. Na indústria 
cinematográfica, os contatos construídos ao longo dos anos provêm geram 
oportunidades de trabalho.

Charles Kirschbaum



Você fez comparações com indústrias de cinema de outros países, como Argentina 
ou Índia?

Minha pesquisa, até o momento, tem pouca comparação com as indústrias de 
países emergentes. É interessante notar, no entanto, que a Índia conta com a famosa 
“Bollywood”, que produz mais filmes que os Estados Unidos e a um custo muito 
reduzido, mas seu foco é principalmente o consumo doméstico. Aqui no Brasil a 
situação é provavelmente oposta: a demanda doméstica é voltada principalmente para 
os filmes estrangeiros, enquanto a maioria dos filmes nacionais ainda depende dos 
incentivos fiscais para pagar as contas.

Em que período você estudou a indústria cinematográfica brasileira e como 
organizou sua pesquisa? 

Realmente, como você apontou, eu selecioneiSelecionei 73 filmes produzidos 
no país entre 1994 e 2002 (não incluí filmes “adultos” ou com informações 
incompletas). Cada filme traz uma ficha técnica extensa, com diretor, atores, 
produtores etc. Esses participantes foram constituindo um banco de dados de 
indivíduos e empresas ativos na indústria cinematográfica. A partir desse banco de 
dados, eu construí a “rede social” para minha análise. Uma questão era entender como 
o sucesso de um filme era impactado pelos recursos alavancados. Será que um filme de 
sucesso conta com atores “centrais” em uma rede? Ou será que o sucesso se dá pela 
opinião dos críticos de cinema? A mensuração de sucesso, nesse caso, foi o índice de 
popularidade que um filme atinge no site iMDB ([Internet Movie Database]). Neste 
momento ([meados de maio de 2006]), o filme Missão Impossível III 3 é o campeão de 
popularidade nesse site. Na época em que realizei minha pesquisa, Cidade de Deus 
estava em 166 no ranking. 

O que você descobriu? Por exemplo, o que é sucesso no cinema brasileiro?
É interessante que no momento de sua estruturação, no início dos anos 90, o 

reconhecimento expresso em prêmios internacionais era mais importante para o 
sucesso de um filme. Nos anos posteriores, o peso dos “astros” aumentou 
significativamente. Como interpretar esses resultados? Isso significa que, no início da 
indústria, o esforço de realizar um bom filme e obter o reconhecimento dos críticos se 
traduzia em sucesso para o filme. Ou seja, o sucesso era ligado às habilidades de 
“transformação” de recursos em um bom filme. Em contraste, na medida em que o 
sucesso do filme pode ser previsto apenas a partir dos astros que reúne, o foco move-se 
de fazer um bom filme para apenas mobilizar os recursos certos. Essa tendência já é 
marcante na indústria de marcante outros países e tende adeve estender-se para a 
indústria brasileira, conforme esta amadurece.

Quais são os grandes fatores de influência do sucesso nessa indústria? 
No primeiro período de análise, de 1994 a 1996, o “rótulo” do indivíduo era um 

fator importante para entender suas chances de sucesso e sobrevivência. Nesse início 
de estruturação do setor, se você fosse um ator, as chances de sobrevivência na 
indústria eram muito pequenas. Em contrapartida, se você fosse um produtor, e, 
portanto, mais envolvido com a parte comercial, suas chances de manter-se na 
indústria eram muito altas. 

No último período de análise, de 2000 a 2002, a parte comercial da indústria 
(produtores, empresas de produção e distribuição) continuava a ter elevada chance de 
sobrevivência. Mas, em contrapartida, aqueles atores que se tornaram centrais (que eu 
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chamo de maior “centralidade-meio”) aumentaram muito a chance de continuar 
recebendo oportunidades de trabalho. Essa observação tem dois impactos 
importantes. Em primeiro lugar, chama nossa atenção para o papel das redes sociais na 
análise de qualquer indústria. Ou seja, não basta saber qual é o “rótulo” de um 
indivíduo. É importante ver como ele se relaciona. Ás vezes seu padrão de 
relacionamentos não corresponde com seu rótulo. Em segundo lugar, isso nos diz algo 
importante sobre a evolução da indústria cinematográfica brasileira:  provavelmente é 
provável que atualmente os produtores tenham de fazer um esforço maior para reter os 
atores de sucesso do que no início dos anos 90.

O que é exatamente esse conceito de centralidade-meio e qual sua importância para 
predizer o sucesso de um filme?

A “centralidade-meio” é uma medida de centralidade de um indivíduo em uma 
rede. Imagine uma turma de alunos de terceira sériequarto ano em que a maioria dosos 
meninos são, na maioria, muito tímidos para falar com as meninas. Bem, se um 
menino quiser falar com uma menina específica, ele terá de falar com um 
companheiro colega que tem acesso ao outro grupo para intermediar esse acesso 
inicial. Em linguagem “redóloga”, se esse segundo menino detém o único acesso às 
meninas, ele concentra um enorme poder de comunicação nesse grupo social. Como 
todos os caminhos de comunicação entre os meninos e as meninas passam por ele, ele 
concentra todas as “geodésicas” ([caminhos de menor distância]) entre os dois grupos. 
Quanto maior o número de geodésicas que um indivíduo detém, maior sua 
“centralidade-meio”. 

Acredita-se que indivíduos com alta “centralidade-meio” geralmente são os que 
enxergam as oportunidades antes de outras pessoas porque o fluxo de informação que 
passa por eles é relativamente muito alta. Na indústria cinematográfica, assim como 
em outras indústrias “em rede”, indivíduos com alta “centralidade meio” acabam 
recebendo mais ofertas de trabalho que os colegas com menor centralidade.

Como se desenvolvem essas valiosas redes sociais em organizações informais, e que 
“superterceirizam” como todas as que se formam em torno de projetos, não apenas 
do setor cinematográfico? 

Esse é um dos pontos centrais dessa da pesquisa. Quando a indústria ainda estava 
em recuperação e estruturação, os atores empregados ainda não eram conhecidos pelo 
mercado internacional. Para falar bem a verdade, apesar de nosso passado glorioso 
com cineastas como Glauber Rocha, o cinema brasileiro como um todo havia perdido 
espaço no mercado mundial. Dessa forma, a indústria tinha de fazer um esforço 
grande para promover o conjunto inteiro: atores, diretores, roteiristas e seus filmes. 
Nesse estágio, a cooperação e o sucesso do coletivo podem ser mais importantes que o 
sucesso dos indivíduos isolados. Mas o que ocorre quando a indústria toda se levanta e 
recebe maior reconhecimento? Talvez aquele ator que antes era dependente de um 
contrato com esse ou aquele produtor já tenha mais oportunidades. Talvez ele tente 
entrar emparticipar de um filme europeu ou norte-americano. É nesse ponto de maior 
maturidade da indústria que os produtores perdem um pouco de seu poder relativo e 
são obrigados a despender maiores esforços (e fundos!) para reunir bons atores. 
Conforme esses recursos tornam-se mais caros, existe uma pressão maior para 
terceirizá-los e reuni-los apenas em função de um projeto (um filme). 
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Como a rede social influencia uma organização? Como carreiras de atores, diretores 
e produtores interagem com produtores e distribuidores? 

Podemos pensar a carreira de qualquer indivíduo, seja na indústria 
cinematográfica, no jornalismo ou em uma grande corporação, como dependente de 
redes sociais, certo? Para conseguir uma matéria original, o repórter deve ir atrás de 
contatos antes que seus colegas de outros veículos cheguem àquela fonte de notícia. 
Em uma grande corporação, os executivos travam relações de longo prazo entre si e 
com clientes e fornecedores. Essas relações são essenciais para o acesso a informações e 
oportunidades e também para a sobrevivência e crescimento na carreira. Os 
indivíduos que esperam conquistar o sucesso apenas dependendo de suas habilidades e 
talentos podem ter de enfrentar a dura realidade que a vida econômica se desenrola em 
inúmeras redes de informações e suporte. 

A indústria cinematográfica é um caso ainda mais radical.! Enquanto a maioria 
das pessoas consegue um mínimo de estabilidade depois de ter a carteira de trabalho 
assinada, os atores devem sempre procurar novas oportunidades ao término de um 
filme. Isso reforça ainda mais a importância das redes sociais para sua sobrevivência.

Você opõe, em seu estudo, a sociologia organizacional à abordagem da teoria dos 
jogos. Queria pedir-lhe para explicarPor favor, explique as duas abordagens e como 
elas se encaixariam nesse renascimento do cinema brasileiro...

O cinema brasileiro usou muito mais uma abordagem sociológica do que a teoria 
dos jogos.

A teoria dos jogos (desenvolvida principalmente por Robert Axelrod) teve um 
impacto muito importante nos estudos de estratégia nos anos 90. A Sua promessa da 
TJ (desenvolvida principalmente por Robert Axelrod) era a seguinte: é possível que 
atores estratégicos (empresas, pessoas etc.) escolham a melhor alternativa para todos, 
ainda que estejam em competição direta. A explicação para esse comportamento é 
simples: à que medida que esses atores estratégicos interagem, eles sinalizam uns aos 
outros que são racionais e que preferem as soluções cooperativas.

Essa abordagem geralmente pressupõe que a relação seja ininterrupta e eterna. E 
aí está o problema com ela: se qualquer ator envolvido enxergar uma oportunidade 
para romper a relação ou enxergar seu final, é difícil explicar por que ele entraria nessa 
relação desde o início.

A abordagem sociológica parte do pressuposto de que as pessoas confiam umas 
nas outras, porque estão imersas em redes complexas de reciprocidade e punições e 
porque interiorizam valores que conduzem suas atividades no dia-a-dia. Se eu for 
desleal em uma relação com meu cliente, minha reputação sofrerá, e a punição pode 
vir por de outro lado. Talvez talvez eu perca a oportunidade de conseguir novos 
clientes relacionados com esse cliente que eu perdi.

E qual é o modelo estratégico que domina o cinema brasileiro renascido?
Acredito que seja o da estratégia coevolucionária, uma idéia que foi desenvolvida 

principalmente pelos pesquisadores Robert Burgelman e William Barnett. A partir de 
uma leitura bem-humorada de Alice no País dos Espelhos, de Lewis Carroll, eles 
recuperaram a fala da Rainha, que diz: “Deve-se correr muito para continuar no 
mesmo lugar”. Aplicando essa imagem ao mundo das organizações, os autores 
verificaram que empresas organizações concorrentes se engajam em corridas por 
inovações: quando uma empresa lança um produto novo, o a concorrente já está quase 
lançando um modelo ainda mais avançado. Um exemplo clássico é a indústria de 
videogames. 
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Eu sugiro que um fenômeno análogo ocorre no caso da indústria cinematográfica 
brasileira. Conforme os filmes têm sucesso, eles promovem os atores e constroem sua 
reputação. Mas, à medida que esses atores tornam-se mais cobiçados pelo mercado, 
torna-sefica mais caro para os produtores reuni-los no mesmo projeto. Dessa forma, 
existe uma corrida pelos atores mais valorizados no mercado, cujo aumento de valor 
percebido é um subproduto do sucesso dos filmes. 

Esse tipo de modelo estratégico que você encontrou no cinema brasileiro renascido 
pode ser aplicado com êxito em outros negócios criativos, em sua opinião? Porque o 
cinema brasileiro ainda é um modelo que depende muito de patrocínio estatal, não 
se sustenta sozinho, não é?

Em qualquer indústria criativa (de música, livros, artes plásticas, mas também 
em indústrias como a de publicidade), as redes sociais cumprem um papel decisivo no 
progresso da carreira do profissional. Nesse sentido, o que observamos na indústria 
brasileira é muito semelhante ao visto na indústria norte-americana: poucos atores 
conseguem fixar-se na indústria, mas aqueles que logram fazê-lo destacam-se por sua 
centralidade na rede. 

Sua pergunta nos remete a outro problema: o que ocorreria se a indústria 
brasileira fosse menos dependente dos incentivos fiscais? O que ocorreria se os filmes 
obtivessem um sucesso comercial mais expressivo? Eu arrisco dizer que a fonte de 
recursos mudaria. Talvez aquelesAqueles atores que têm sucesso com um tipo de filme 
talvez não sejam os mesmos que tenham têm sucesso em filmes mais comerciais. Se 
isso for verdade, esperaríamos um rearranjo nas redes. Talvez alguns que hoje são 
centrais tornem-se periféricos no futuro. Talvez seja mais clara a separação entre a parte 
da indústria que produz filmes “de “arte” e a parte com maior orientação “comercial”. 

Ainda assim, observaríamos atores, diretores e produtores capazes de participar 
de ambas as partes do campo e, com isso, aproveitar o melhor dos dois mundos. Outra 
hipótese, mais conservadora, é de pouca mudança. Talvez os atores primeiro 
obtenham sua reputação em filmes de arte, para depois migrar para os filmes 
comerciais. Se olharmos observarmos uma indústria mais madura, como a indústria 
norte-americana, não é raro observar encontrar atores com uma produção muito 
variável. Se essa segunda hipótese for verdadeira, teremos um aumento na rede, 
porque haverá maior número de oportunidades, mas isso não levará necessariamente a 
um deslocamento dos atores centrais para a periferia.

Para terminar: você fez doutorado com o temaa tese “Campos Organizacionais em 
Transformação: o Caso do Jazz Americano e da Música Popular Brasileira”. Qual foi 
seu objetivo exatamente e o que você descobriu nessas áreas que pode ajudar as 
empresas?

Eu estava interessado em entender como novos estilos musicais surgem em redes 
sociais de músicos. Para isso, eu “construí” redes sociais de músicos de jazz entre 1930 
e 1969. Um dos achados dessa pesquisa foi observar que, em alguns momentos, os 
novos estilos surgem na periferia do mundo dos músicos. Em outras situações, os 
novos estilos surgem no centro da rede. Após uma investigação mais detalhada e com a 
ajuda de pesquisa da história do jazz, observei que, nos anos 30, a indústria era muito 
concentrada, e era esperado que novos estilos fossem introduzidos por músicos 
centrais (por exemplo, o swing), bem estabelecidos. Conforme o setor foi se 
descentralizando, houve maior liberdade para que os músicos periféricos 
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estabelecerem estabelecessem novos estilos (como o free jazz) e introduzirem 
introduzissem influências externas ao campo (como, por exemplo, a bossa nova). 

Charles Kirschbaum é professor de administração do Instituto Mackenzie e da Escola de Administração de 
Empresas da Fundação Getulio Vargas em São Paulo (FGV-EAESP). Também é pesquisador de estratégia 
empresarial do Núcleo de Pesquisas e Publicações da FGV-EAESP. Tem mestrado em ciência política pela 
Universidade de São Paulo, especialização em pesquisa para doutorado na Princeton University e doutorado 
em administração de empresas pela FGV-EAESP com a tese Campos Organizacionais em Transformação: o Caso 
do Jazz Americano e da Música Popular Brasileira. A entrevista foi concedida a Adriana Salles Gomes, editora-
executiva de HSM Management e HSM Management Update.
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