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"Seus Problemas Acabaram",
filme do Casseta & Planeta,
promete a melhor bilheteria do ano

Filmes populares,

corna as da "Casseta S.

Planeta", com previsão

de lançamento para o

segundo semestre, podem

passar a barreira de um

milhão de espectadores.

Diretores e produtores
fazem seus prognósticos

Há DOaS p6rSp6CtlV9S para o cinema brasileiro neste segundo semestre de 2006? Passada a avalanche da

Copa do Mundo, que amedrontou os produtores - só um ou dois resolveram "concorrer" com a seleção canarinho - os novos

lançamentos serão capazes de mobilizar grandes plateias? Que filmes conseguirão romper a traumática barreira do milhão de

espectadores? As eleições de outubro provocarão novo recuo no calendário de lançamentos?

A estas perguntas, soma-se outra de conteúdo trágico: a morte prematura do humorista Bussunda ampliará as chances

de público de "Casseta & Planeta - Seus Problemas Acabaram", segundo longa da trupe, com lançamento agendado para 1°

de setembro? Os filmes brasileiros para os quais se esperam boas bilheterias serão capazes de levar o país a ocupar 21% de

seu mercado interno, como em 2003?

Que produções, além de "Seus Problemas Acabaram", se apresentam como qualificadas a romper a barreira do milhão de

espectadores? Os nomes recorrentes no sonhado "Clube do Milhão" são o drama "Zuzu Angel", de Sérgio Rezende, as comédias

"Muito Gelo e Dois Dedos de Água", do midas Daniel Filho (que levou, este ano, 3,7 milhões de brasileiros aos cinemas para

ver "Se Eu Fosse Você"), "Trair e Coçar é Só Começar", de Moacyr Góes, "Fica Comigo Esta Noite", de João Falcão, e "Caixa

Dois", de Bruno Barreto. Também são lembrados "O Maior Amor do Mundo", de Caca Diegues, e o juvenil "O Ano Em Que Meus

Pais Saíram de Férias", de Cão Hamburger.

Na faixa dos filmes que pretendem romper a fronteira dos (modestos) 200 mil espectadores - outro obstáculo recorrente

- estão "Anjos do Sol", de Rudi Lagemman, "Os Desafinados", de Walter Lima Jr., "Batismo de Sangue", de Helvécio Ratton,

"Eu Me Lembro", de Edgard Navarro, "Sonhos e Desejos" (ex-"Balé da Utopia"), de Marcelo Santiago; "1972", de José Emílio

Rondeau, "Wood & Stock - Sexo, Orégano e Rock n'Roll", de Otto Guerra, e o documentário "Pró Dia Nascer Feliz", de João

Jardim (com "Janela da Alma", ele vendeu 150 mil ingressos).

No primeiro semestre deste ano, o cinema brasileiro emplacou um único blockbuster ("Se Eu Fosse Você", com exatos 3.642.396

ingressos), um sucesso significativo ("Didi, o Caçador de Tesouros": 1.011.719), um desenho animado de 501 mil espectadores

("Xuxinha e Guto"). Fora o filme de Xuxa, nenhum dos quase 40 títulos brasileiros lançados este ano chegou a 500 mil espectadores.

Nem "Irma Vap", de Carla Camurati (248 mil), nem "Gatão de Meia-ldade", de Fontoura (82 mil), nem "A Máquina", de João Falcão

(56 mil), nem "Mulheres do Brasil", de Malu de Martino (47 mil), nem "Tapete Vermelho", de Luiz Alberto Pereira (40 mil).

Abaixo da alarmante faixa de menos 40 mil espectadores estão 31 dos 39 lançamentos do semestre. No total - nestes

primeiros seis meses do ano- perto de seis milhões de brasileiros pagaram ingresso para ver filmes nacionais. Para saber o que

produtores e diretores mais ativos do cinema brasileiro esperam deste segundo semestre, ouvimos alguns deles. Do otimista Luiz

Carlos Barreto ao inquieto Paulo Sacramento, passando por Mariza Leão, Bruno Wainer, Paulo Sérgio Almeida, Marco Aurélio

Marcondes e Carlos Eduardo Rodrigues, o Cadu, da Globo Filmes.
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Bruno Wainer

Distribuidora Downtown

Paulo Sacramento

Produtor e diretor

"Ando um pouco desanimado. Fazer

cinema no Brasil não combina com criar

expectativas. Lançar um filme é um

massacre. Creio que o bom das utopias

é sabê-las. Tanto tentaram me incutir

que esse tal 'mercado' tinha alguma

importância que acabei acreditando.

'A Concepção', que produzi, vai fazer

os seus 15 mil espectadores, que é

um número tão ridículo quanto 30 mil ou 130 mil, que foi o que nossas outras

produções fizeram nas bilheterias. Aliás, o Lírio está certo: quem se interessa

por nossos filmes? Na orelha do livro 'Por um Cinema sem Limite', do Rogério

Sganzerla, escrevi algo parecido com isso: hoje importam os números, não

as ideias. O que é péssimo e prova nossa derrota. Por isso não faço mais

prognósticos. Quem pode filmar no Brasil hoje sem incentivos governamentais a

fundo perdido? Só o Fernando Meirelles. Isto é mercado. O resto, me desculpe,

é ópera. Sem a Grande Mãe, nem mesmo a Globo Filmes existiria."

Marco Aurélio Marcondes

Distribuidor

"'Seus Problemas Acabaram', do José

Lavigne, com a turma do Casseta &

Planeta, resultou num ótimo filme e

tem tudo para ser um dos grandes

s u c e s s o s do c inema este ano.

Tínhamos esta perspectiva antes da

perda do nosso Bussunda, que, aliás,

estava empolgado com o trabalho. Ele chegou a ver o corte final (sem mixagem

e efeitos visuais concluídos). Não saberia dizer que impacto sua perda poderá

ter no lançamento (que ocorrerá, como previsto, em 1° de setembro). Que outros

filmes prometem bom desempenho? Acho que teremos um 2° semestre de bons

resultados. Ainda não tive oportunidade de ver os filmes apontados na lista

dos que podem passar de um milhão de ingressos mas, pelo que ouvi falar, os

filmes de Sérgio Rezende, Caca Diegues e Daniel Filho têm potencial para boas

bilheterias. Trair e Coçar' vem de texto consagrado pelo público no teatro e

'Fica Comigo Esta Noite', também vindo do teatro, tem argumento (marido morto

procura entrar em contato com a ex-esposa através de um fantasma) que agrada

aos brasileiros. Ambos podem funcionar bem".
Mariza Leão - Produtora

"Não creio que a morte de Bussunda vá alavancar a bilheteria de 'Seus Problemas Acabaram'. O que pesa é o fato deles fazerem

comédia, e das boas. Que filmes prometem boas bilheterias neste segundo semestre? Trair e Coçar é Só Começar' vem sendo lembrado.

A pergunta que coloco é: adaptações teatrais têm resultado em boa bilheteria? Ainda não tivemos esse êxito oriundo de adaptações

teatrais. No entanto, em algum momento isso pode funcionar. Quem sabe? Torço para que sim. 'O Maior Amor do Mundo' tem um trunfo:

Caca Diegues é um diretor experiente e que sabe comover e divertir o público, vide 'Deus é Brasileiro'. Para 'Zuzu Angel' - do qual sou

apenas produtora-associada [o produtor é o mesmo de "Mauá": Joaquim de Carvalho] - acreditamos que tem chances de tornar-se

um êxito. Mas sem perder a perspectiva, pois a estilista Zuzu Angel não é, em termos de reconhecimento popular, um Cazuza. Neste

2° semestre, a situação deve melhorar, pois as eleições não atrapalham as bilheterias como a Copa. Mas precisamos refletir sobre o

que aconteceu no 1° semestre. Dos quase 40 filmes lançados, poucos conseguiram bons desempenhos. Lição que nos fica: o cinema

brasileiro carece de um vínculo maior entre produção e distribuição. Não podemos mais produzir e, só depois, sair em busca de distribuição. O ideal seria que estes processos

nascessem juntos. Os que começam com relação preliminar com o distribuidor ganham muito porque a troca de ideias é sempre estimulante e o olhar do distribuidor, que

jamais é impositivo, mas sim um olhar especializado, ajuda demais na fase de desenvolvimento do projeto. Pode parecer heresia para alguns mas, para mim, começar um

filme com um distribuidor envolvido, como estou fazendo com 'Inesquecível', do Paulo Sérgio Almeida, e 'Meu Nome Não é Johnny', do Mauro Lima, é muito bom".
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"'Casseta & Planeta', com a fatalidade

da perda de Bussunda, deve estourar,

com certeza (se é que existe certeza no

nosso negócio!). A morte do Bussunda

deve transformar o filme em fenómeno

de bilheteria. Para este 2° semestre

esperamos que as produções brasileiras

vendam de 5 a 7 milhões de ingressos. A

única incógnita é o filme do Casseta &

Planeta. Se ele virar fenómeno, como muitos esperam, poderemos ultrapassar os 10

milhões de tickets anuais. Se o filme estourar mesmo, será muito bom, pois trata-se

de um projeto financiado sem recursos públicos. As eleições não atrapalham em

nada as bilheterias. 'Cidade de Deus', que lançamos em agosto de 2002, em pleno

processo eleitoral, foi o que foi, um estouro (3,2 milhões de ingressos). O que atrapalha

é final de novela de sucesso. E volto a bater na tecla de sempre. Esta safra e estes

números refletem o esgotamento da política de incentivo fiscal baseada por um lado,

nos editais, com critérios de seleção discutíveis, e fundamentalmente no Artigo 3°,

que pertence quase que exclusivamente às companhias transnacionais".

Carlos Eduardo Rodrigues (Cadu)

Diretor da Globo Filmes

"Tivemos um 1° semestre dentro do

programado com 200 mil espectadores

a mais do que prevíamos para os

filmes ligados à Globo Filmes. Neste

2° semestre, planejamos cerca de

cinco milhões de espectadores para

os cinco filmes em que atuamos em

sistema de co-produção ('Zuzu Angel',

'An jos do So l ' , 'Seus Prob lemas

Acabaram', 'Maior Amor do Mundo' e 'Muito Gelo'). Nossa previsão é que o

cinema brasileiro fique na faixa de 12 a 13 milhões de ingressos. As eleições

não devem prejudicar tanto quanto a Copa do Mundo. Não vi os filmes que

estão fora de nossa carteira e que chegam cercados de expectativas, mas

acredito que teremos algumas boas surpresas ainda este ano. Digo isto porque

a produção nacional continua cada vez melhor e mais diversificada".
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