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MISSÃO IMPOSSÍVEL
A U D I O V I S U A L Faz realmente sentido falar em uma "indústria
auto-sustentável" de cinema no Brasil? A prática indica que não

mo que diga isso publicamente, acredite
de fato nessa idéia. Os números falam por
si." A frase do cineasta Eduardo Escorei,
diretor de filmes como
Vocação do Poder, monta-
dor de outros tantos (Ter-
ra em Transe entre eles)
e autor do lúcido livro
Adivinhadores da Água,
põe às claras aquilo que
muitos de seus pares tei-
mam em ocultar.

Por que apregoar uma
indústria auto-sustentá-
vel se, há duas semanas,
o presidente Lula teve
de prorrogar, até 2010, o artigo 1° da Lei
do Audiovisual, que venceria em 31 de
dezembro deste ano? Por que insistir
que, um dia (o prazo é sempre dado e
sempre alongado), a produção deixará
de ser dependente de subsídios?

Sancionada em julho de 1993, essa lei,
pela qual as empresas podem investir di-
nheiro do imposto devido em filmes, foi
a responsável pela reorganização do se-
tor que, em 1990, em plena era Collor,
foi à bancarrota com o fim da Embrafil-
me. Nasceu acalentada pelo sonho da in-
dústria e revestida pela promessa de re-
torno financeiro para os investidores.

Em 2001, quando se engendrava a cria-
ção da Agência Nacional de Cinema
(Ancine), Carta Capita! registrava os pla-
nos do grupo encarregado de torná-la
real: "Em 2006, queremos uma indús-
tria auto-sustentável, que produza 200
títulos por ano". A indústria não veio.
Em 2005, 39 filmes estrearam.

Será que o subdesenvolvimento téc-
nico-econômico apontado por Paulo
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Emílio Salles Gomes, em 1973, é um tra-
ço permanente do cinema brasileiro?
"Em parte, sim, porque a idéia de se con-
seguir uma dinâmica industrial apoiada
no mercado, nos moldes da índia, de ou-
tros países asiáticos ou dos Estados Uni-
dos, se mostra algo de difícil realização",
constata o crítico Ismail Xavier, da USP.

"Nosso modelo garante a continuidade
de produção, mas fica o gargalo da distri-

buição, que mostra que
não há condições de ala-
vancar o cinema apoia-
do só no jogo do merca-
do", completa Xavier.

A unir diferentes in-
teresses, ideologias e
propósitos, uma frase
forma coro: sem subsí-
dio, o cinema acaba..
Rodrigo Saturnino Bra-
ga, diretor da Columbia
e integrante daquele

grupo de 2001, é direto: "O que a Lei do
Audiovisual trouxe foi um dinheiro novo.
Mas em 2010 vão prorrogá-la de novo".

O que surge como consenso numa con-
versa franca retorna sempre como quime-
ra em público. A pesquisadora Ivana Ben-

tes, da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro, observa que, em geral, os maiores
defensores do cinema "industrial" são os
primeiros a beneficiar-se do dinheiro pú-
blico. "Quando Luiz Carlos Barreto diz
que não quer 'ser o eterno beneficiário das
leis de incentivo, que quer se livrar disso o
mais rápido possível', deveria primeiro pa-
rar de pressionar, através da imprensa,
para ganhar editais no grito. Diz-se uma
coisa publicamente e se faz outra."

É preciso dizer que o incentivo fiscal não
é obra e graça do cinema (e muito menos
apenas do cinema brasileiro). Dezenas de
setores já receberam, e recebem, tal be-
nefício. "O pressuposto teórico do incen-
tivo é que você reconhece que se trata de
uma atividade essencial para o País e, em
nome dessa importância, você estimula o
setor para que essa atividade possa se im-
plantar com a perspectiva de caminhar
pelas próprias pernas depois de um certo
intervalo de tempo", fundamenta Escorei.

Em geral, uma atividade é considerada
essencial quando existe demanda pelo
produto que oferece. No caso do cinema,
as peculiaridades são muitas, mas sua im-
portância para a formação cultural de um

A unir diversos
interesses
e ideologias, um
consenso: sem
o subsídio,
a produção pára

inguém em sã consciência,
hoje em dia, crê no projeto de
uma indústria de cinema no
Brasil. Não consigo me con-
vencer de que alguém, mes-

POR ANA PAULA SOUSA



país é indiscutível. Ainda assim, é preciso
ter a coragem de perguntar o que Escorei
pergunta. "Existe uma demanda por fil-
mes brasileiros no Brasil? O público quer
ver filmes nacionais? É uma questão que
eu não poderia responder. Mas os núme-
ros dos últimos anos parecem indicar que
essa pergunta deve, pelo menos, ser feita."

No primeiro semestre deste ano, foram
lançados 36 filmes nacionais. Destes, 30 fi-
zeram menos de 50 mil espectadores (qua-
dro à pág. 52) e 62% dos espectadores vi-
ram Se Eu Fosse Você, de diretor global (Da-
niel Filho), elenco global (Toni Ramos e
Glória Pires) e formatado para agradar aos
olhos habituados à tevê. O segundo e o ter-
ceiro títulos mais vistos foram Didi e Xuxi-
nha e Guto contra os Monstros do Espaço.

"Digamos que o consumidor seja uma
instância de legitimação para o fabricante
de biscoitos. Mas será uma instância de
legitimação para os produtos culturais?
Eu diria que não pode ser a única instân-
cia de legitimação", acerta Escorei, na con-
tracorrente da ditadura dos números.

De acordo com o boletim Filme B, dedica-
do a mapear o mercado, há, na fila de es-
pera de 2006, outros 27 títulos. Boa dis-
tribuição garantida apenas os filmes co-
produzidos pelas majors têm. São esses tí-
tulos também que costumam ter a parce-
ria da GloboFilmes, única forma de se ob-
ter uma boa divulgação. "A capacidade de
investimento em distribuição está nas
mãos dos conglomerados multinacio-
nais", pontua Bruno Wainer, diretor da
distribuidora nacional Downtown.

Cabe explicar os meandros da associa-

ção entre cinema brasileiro e empresas
como Fox, Columbia e Warner. Ao reme-
ter os royalties de filmes aqui exibidos
para as sedes, essas empresas pagam Im-
posto de Renda. Graças ao artigo 3° da Lei
do Audiovisual, podem aplicar esse im-
posto em co-produções nacionais. Tal
modalidade de investimento, cada vez
mais volumosa (quadro acima), lhes dá
também o direito de distribuição.

"Uma constatação da lógica do meca-
nismo é que o cinema brasileiro só vai re-
ceber financiamento do artigo 3° enquan-
to existir hegemonia de exploração audio-
visual americana. É uma lógica anacrôni-
ca, que sofre de um problema de origem
estranho", observa o advogado Fábio Sá
Cesnik, especialista em políticas culturais.

"Para o distribuidor estrangeiro, não
tem melhor formato do que esse. Ele tem
benefício fiscal e acaba tendo também be-
nefício financeiro. Por outro lado, no que
pese o mecanismo estar errado na sua es-
sência, o fato de as companhias estran-
geiras dialogarem com produtores brasi-
leiros, ajuda a formar o mercado nacio-
nal, ainda incipiente", completa Cesnik.

Aliado àquele que sempre foi aponta-

do como algoz (o cinema americano), o
cinema brasileiro vive numa certa esqui-
zofrenia. "Por mais que as majors tenham
interesse nos filmes brasileiros, e têm, o
Superman vai ser sempre mais importan-
te. Essa é uma das razões pelas quais o ci-
nema nacional avançou até um certo
ponto e não passa disso", aposta Wainer.

Braga, da Columbia, procura desmontar
esse argumento. "Quando o market sha-
re do cinema nacional cresce, a situação
do cinema americano também melhora.
Cinema é hábito. Agora, o problema do
cinema brasileiro não é só falta de espa-
ço, é fazer os filmes que o público quer
ver", diz o executivo da empresa que, em
2005, abocanhou mais da metade do
mercado de filmes nacionais.

José Carlos Oliveira, diretor-geral da
Warner, diz que, cada vez mais, o filme
brasileiro é visto como um negócio im-
portante pela companhia. "Nem sempre
ganhamos dinheiro com ele, até porque,
a cada l real da Lei, colocamos, em mé-
dia 1,5 real de dinheiro próprio", pondera.

Em 2000 e 2002, os filmes nacionais
representaram 20% da receita da Warner
no Brasil. Como bom negócio que se tor-
nou, o cinema nacional foi ganhando tra-
tamento vip. "Hoje, temos um modelo
que nos permite desenvolver um roteiro
a partir de uma idéia. Temos pessoas que
fazem a análise técnica de um roteiro. En-
fim, estamos aprendendo a cada filme e a
co-produção vai se aproximando do pro-
cesso dos estúdios", diz Oliveira.

Essa mesma lógica deve ser estendi-
da, em breve, para as tevês. Um Projeto
de Lei que trata do Fundo Setorial do
Audiovisual e altera e cria mecanismos
de fomento para o setor foi enviado ao
Congresso, em regime de urgência, no
início de junho. O PL prevê, entre ou-
tras coisas, a extensão do artigo 3° para
as tevês, com a alcunha de "Artigo 3° A".
Se, como tudo indica, o projeto for mes-
mo aprovado, o cinema não acabará
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ficando nas mãos dos dois segmentos
aos quais costumava se apresentar como
alternativa - Hollywood e a televisão?

"Qual o possível problema do artigo
3°? Ele coloca na mão do principal con-
corrente do filme brasileiro o dinheiro
para fazer filme brasileiro, reservando di-
reitos expressivos sobre esses ativos para
empresas que não os têm como foco",
constata Manoel Rangel, diretor da An-
cine. "Quando eu coloco esse dinheiro
na mão de tevês brasileiras, o problema
não ocorre. A tevê não é um concorrente
do cinema nacional, ao contrário, ela
tem tudo para ser sua impulsionadora."

A parceria com a tevê sempre foi apon-
tada como uma das estacas que dariam
origem à indústria. No malfadado projeto
da Ancinav, as emissoras eram chamadas
a contribuir com o cinema de forma mais
efetiva. Bombardearam a idéia, bem co-
mo outros setores ligados ao audiovisual.

Para Rangel, as dificuldades do cine-
ma brasileiro devem-se a nós até hoje não

salas de cinema, salas concentradas
num circuito A e B e um mercado de ví-
deo e DVD sem números transparentes.
Não é possível pensar em mecanismos
de investimento sem que você tenha um
ambiente regulatório que crie condições
desse mercado ser um mercado saudá-
vel e em pleno funcionamento", comple-
ta o diretor da Ancine. O novo Projeto
de Lei toca em algumas dessas questões.

Nesse mercado cheio
de sombreados, as leis
se incentivo são a cor-
da à qual todos se agar-
ram. Fabiano Gullane,
um dos produtores
mais bem-sucedidos
do País, observa: "Eu
sou fruto dessas leis.
Tudo o que viabiliza-
mos é através de in-
centivo. A única alter-

'A verba de um
filme meu não
paga o charuto
do magnata
da indústria",
diz Ruy Guerra

OLHAR. Gullane crê na indústria. Escorei acha impossível

desatados. "Um investimento só se torna
eficiente e rentável se o mercado acolher
bem o produto no qual se investiu. Mas o
mercado só acolhe bem o produto cine-
matográfico se as regras de funcionamen-
to do mercado formarem um ambiente
favorável à circulação dessa produção."

Não é o que acontece no Brasil. "Te-
mos um mercado distorcido, de poucas

nativa seria conseguir
dinheiro no mercado internacio-

nal. Temos esse foco, mas, por enquan-
to, apenas 10% do nosso dinheiro é in-
ternacional. O resto vem da lei".

Sobre a jamais cumprida promessa de
retorno financeiro da lei, admite: "É real-
mente difícil sobrar dinheiro para distri-
buir entre os cotistas. Em geral, o que ga-
nhamos em ingresso não paga nem cópia
e publicidade". Foi isso que intuiu Marcus

Elias, presidente do Laep, gestora de re-
cursos que adquiriu a Parmalat.

Por saber que o setor de entretenimen-
to é um dos mais promissores do mundo,
Elias flertou com o cinema. Mas desistiu.
"É um setor totalmente dependente de
subsídios. Para mim, como investidor
profissional, não é viável. Não tem esca-
la, não tem canais de distribuição e me
parece restrito a umas poucas pessoas

que sabem circular
bem nesse universo."

Ainda assim, Gulla-
ne aposta que se trata
de uma "indústria em
formação". "Teremos
de fazer uma transi-
ção lenta e longa para
um dinheiro do pró-
prio mercado cinema-
tográfico." O produtor
procura ainda esclare-
cer o destino dos re-

cursos públicos: "O dinheiro movimenta
uma engrenagem enorme de técnicos,
fornecedores, figurantes. Ele volta para o
mercado de forma positiva. Além disso, é
um dinheiro batalhado. As vezes, parece
que é só chegar num guichê e pegar. Pres-
tamos contas de cada centavo".

Há quem tente correr por fora. Renato
Chiappetta acabou de filmar o longa-me-
tragem Tardes Livres. Todos os envolvidos
no projeto trabalham de graça e são co-
tistas da produção. "Quem vai pagar o
nosso cachê é o público", sonha. Empre-
sas como Sony e Movie Center entraram
no filme com equipamento, por exemplo.

Chiappetta diz já ter inscrito vários
projetos em concursos. Mas saiu sempre
de mãos vazias. "Até se enturmar, são
uns 15 anos e muito estômago", diz, não
sem exagero, uma vez que vários edi-
tais contemplam diretores estreantes.
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"Essas leis todas partem do pressuposto
de que o filme é caro e não vai ter bilhe-
teria. São uma solução-bengala. Mas al-
guém está pagando essa conta."

O que vai sair dessa idéia, só com o fil-
me pronto se saberá. Mas, de certo mo-
do, ela remete a tempos passados. Nos
anos 60, Ruy Guerra fez o clássico Os Fu-
zis em forma de cooperativa e com em-
préstimo bancário. "Nessa época, a in-
dústria era um sonho. Hoje, coloca-se
como meta", diz Guerra. "Na Universi-
dade Gama Filho (onde coordena o curso
de cinema), os jovens tratam o cinema
como uma carreira. Mas quem entra no
cinema entra numa área de marginali-
dade. Quando saem os resultados dos
concursos, parece que estão todos em
cima de um único prato de comida."

Apesar de fazer filmes autorais e de lin-
guagem nem sempre palatável ao grande
público, Guerra conta alguns sucessos,
como A Ópera do Malandro (1986) e Kua-
rup (1989). "Havia espaço para esses fil-
mes, havia um outro circuito que não esse
dos multiplex", diz. "Hoje, o orçamento
dos meus filmes não paga os charutos de
um magnata da indústria."

Curiosamente, é um integrante da indús-
tria que chama a atenção para os custos
do cinema nacional. "Os custos de pro-
dução aqui são mais altos que no Méxi-
co e na Argentina. E não temos mercado
para isso", diz Braga, da Columbia. "Para
existir essa sonhada indústria, os custos
de produção teriam de ser muito meno-
res. Além disso, a população teria de ter
dinheiro para ir ao cinema."

Os altos custos são atribuídos aos pre-
ços estabelecidos pelo mercado publici-
tário e também ao caráter perene da pro-
dução. Um terceiro fator, sobre o qual
ninguém gosta de falar, é que todos os fil-
mes estão pagos na produção. Mesmo
com um fracasso, ninguém perde dinhei-
ro. E as dificuldades para fazer uma bi-
lheteria razoável, como já se disse, são
enormes. É o que Ismail Xavier chama de
"problema da invisibilidade dos filmes".

Diante desse quadro, será mesmo efi-
caz bater na tecla da indústria? E o sonho
do "mercado" que embala os argumen-
tos que justificam todo tipo de uso da lei.
Quando se pergunta se é razoável pôr di-
nheiro público num filme da Xuxa, a res-
posta recai sempre na necessidade de lu-
tar por uma indústria. Talvez seja o caso
de ajustar o foco da discussão. •

Text Box
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