
Cinema nacional tenta ir além do dinheiro público  
 
O dinheiro público não é a única saída para o cinema nacional. Principalmente se o objetivo for 
atingir uma escala de produção mais industrial. Há mais de uma década recorrendo às leis de 
incentivo federal para a atividade audiovisual (praticamente todos os filmes são, parcial ou 
totalmente, realizados com recursos públicos), profissionais de cinema reconhecem que só a 
diversificação no modelo de financiamento pode garantir o crescimento da indústria no Brasil.  
 
Reunidos na última segunda-feira, na abertura do RioSeminars, segmento de debates do 
Festival do Rio, produtores discutiram novos mecanismos de negócios e instrumentos mais 
sofisticados de financiamento. Como a criação de fundos de investimento privado e o chamado 
'branded entertainment', quando as empresas vinculam suas marcas ao conteúdo de 
entretenimento.  
 
Segundo a Filme B, empresa especializadaem recolher informações sobre o setor, dos 
estimados 90 milhões de ingressos vendidos no país até o final de 2006, o filme nacional 
responderá por apenas 10% desse mercado market share.  
 
Walkíria Barbosa, diretora do RioSeminars e da produtora Total Entertainment, vê uma saída 
na criação de fundos de investimento junto a bancos ou administradoras de recursos - a 
exemplo do que ocorre no mercado americano. 'Queremos ter a chance de buscar dinheiro nos 
bancos, pagando juros compatíveis. Só reduziremos os custos de produção com dinheiro na 
mão', disse Walkíria, responsável pela comédia romântica 'Se Eu Fosse Você', que vendeu 
cerca de 3,7 milhões de ingressos. É o filme nacional mais visto do ano.  
 
Paula Barreto, produtora da LC Barreto, aposta no branded entertainment para incentivar a 
produção nacional. 'Pela primeira vez em 40 anos, nós produzimos cinco longas-metragens no 
prazo de um ano', afirmou. Entre eles, o inédito 'Polaróides Urbanas', adaptação do espetáculo 
teatral de Miguel Falabella 'Como Encher Um Biquíni Selvagem', em que a Volkswagen foi uma 
das parceiras de product placement. Trata-se de uma forma sutil de publicidade, em que a 
marca aparece no filme sem interferir no desenvolvimento da trama. Aqui, a Volkswagen é a 
marca dos carros dos personagens.  
 
A chegada da TV digital já sinaliza para uma convergência das indústrias de entretenimento e 
de publicidade. 'Como os espectadores terão a opção de pular os velhos comerciais de 30 
segundos, as empresas precisarão colocar suas marcas no roteiro dos filmes', disse Paula, 
lembrando que o recurso é utilizado por Hollywood. Varia desde o simples product placement, 
com uma média de 50 marcas por filme, até uma participação mais sofisticada, como a da 
Fedex na trama de 'O Náufrago', com Tom Hanks. 'Com as empresas do nosso lado desde a 
elaboração do roteiro, fica mais fácil.'  
 
Se depender da associação dos estúdios americanos, a produção nacional dificilmente 
crescerá. 'Existe uma pressão muito grande da matriz no sentido de fazer o filme brasileiro ter 
o mesmo resultado que o produto local nos EUA e no México. Mas, como nós temos custos 
altos aqui, a produção no país será sempre menos remunerada', afirmou Patrícia Kamitsuji, 
diretora geral da Fox Filmes do Brasil - empresa co-produtora dos inéditos 'Cidade dos Homens 
- O Filme' e 'Não Por Acaso', da O2 Filmes. Não apenas a Fox, mas outros estúdios majors, 
como a Columbia, a Buena Vista e a Warner, atuam como co-produtoras de filmes nacionais, 
graças ao artigo 3 da Lei do Audiovisual. Ele permite que as distribuidoras de filmes 
estrangeiros invistam 70% do imposto nas produções nacionais.  
 
Do ponto de vista dos exibidores, só a produção em escala poderá assegurar a qualidade dos 
filmes. 'O produto nacional não demonstra fôlego nas bilheterias', disse Valmir Fernandes, 
presidente da Cinemark Brasil, lembrando queo número de ingressos para filmes nacionais 
vem caindo. 'Enquanto o setor vendeu 22 milhões de entradas em 2003, o cinema brasileiro 
terá no máximo 10 milhões de espectadores em 2006.'  
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