
D
esde a Idade Média, a tradição
circense ensina a suas trupes que
o "artista tem de ir onde o povo
está". Todavia, as lonas rotas,

fantasias desbotadas e animais maltra-
tados cada dia mais são menos tolerados
quando o assunto é conquistar o respei-
tável público. O encanto do circo ainda
resiste e para quem duvida disso, basta
pensar que as apresentações do Cirque
du Soleil no Brasil, tanto em São Paulo
como no Rio, tiveram todos os seus in-
gressos esgotados mesmo com os altos
preços dos seus ingressos.

A fascinação do público brasileiro
pelo circo poderá ser resgatado a partir
deste mês com o espetáculo"Stapafúrd-
yo" uma criação conjunta dos Parlapa-
tões e da Pia Fraus, duas das mais con-
sagradas e respeitadas companhias cir-
censes do Brasil. Após uma temporada
iniciada no Memorial da América Lati-
na em São Paulo, a trupe pega a estrada
a partir deste mês com o patrocínio do
projeto CCR Cultura nas Estradas, de-
senvolvido pela Companhia de Conces-
sões Rodoviárias (CCR), que anualmen-
te investe, via Lei Rouanet, aproximada-

Depois de levar cinema
para mais de 200 mil
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CCR começa a itinerar o
Circo Roda Brasil l Por
Márcio Rodrigo

mente R$ 3 milhões no setor.
Empresa que administra 1.452 qui-

lômetros de estradas de rodagem no
Brasil, o equivalente a 14,5% da malha
concedida pelo poder público à inicia-
tiva privada, a CCR ingressou no novo
mercado da Bovespa no início de 2002
o que a levou a assumir uma nova pos-
tura junto a investidores e junto ao pú-
blico direta ou indiretamente envolvi-
do com suas atividades. Nesse novo mo-
mento de governança corporativa, a em-
presa elegeu a responsabilidade social
como sua principal bandeira."Entende-
mos que precisávamos atender não so-
mente aos usuários de nossas rodovias,

prioritariamente ligados às classes A e
B, mas, principalmente, os moradores
de pequenas cidades que beiram as es-
tradas que administramos", explica
Francisco Bulhões, diretor de comunica-
ção e marketing da CCR.

Uma minuciosa pesquisa foi realiza-
da então junto aos moradores das ro-
dovias Anhangüera- Bandeirantes, Via
Dutra e RodoNorte no Paraná (que li-
ga Londrina a Curitiba e ao Porto de
Paranaguá para saber quais eram os
focos de interesse desta população.
"Uma das primeiras coisas que consta-
tamos é que quase 70% dos municí-
pios às margens das rodovias não pos-
suíam sequer uma sala de cinema ou
de teatro", diz Bulhões.

A partir dos dados levantados das
principais carências culturais dos mora-
dores, a CCR passou a procurar proje-
tos que pudessem atender às demandas
das populações dos pequenos municí-
pios. Corria o segundo semestre de 2003
e por uma daquelas felizes coincidên-
cias a dupla de realizadores cinemato-
gráficos Laíz Bodanzky e Luiz Bologne-
si, autores do premiado filme "Bicho de
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Sete Cabeças" estava em busca de incen-
tivos para poder ampliar e melhorar a
atuação do então Cine Mambembe.
Com o lema "O Cinema Descobre o Bra-
sil", o projeto desde 1996 já havia per-
corrido o País da Bahia ao Amazonas.
"Mas era uma estrutura mambembe
mesmo", lembra Bolognesi. O produtor
conta que eles levavam a tela e o proje-
tor na caçamba de uma velha Saveiro,
da Volkswagen. "Mas descobrimos com
nos andanças que havia um grande de-
sejo por parte do público de conhecer o
cinema brasileiro", explica ele.

Bolognesi e Laiz elaboraram então

da Lei Rouanet, o "Cine Tela Brasil" ga-
nhou a sala sonhada por Laiz e Bologne-
si. Quem já assistiu aos filmes numa das
exibições do projeto sabe que a estrutu-
ra itinerante não fica devendo em qua-
lidade a nenhum cinema de sala fixa em
grande cidade. O projeto encontra-se
neste momento itinerando pela Via Oes-
te, no sistema Castelo Branco- Raposo
Tavares e a partir de abril volta ao siste-
ma AutoBan (Anhangüera-Bandeiran-
tes), onde começou a itinerar em 2004
depois de ser "adotado" pela CCR. Nes-
se período, gratuitamente, mas de 200
mil pessoas assistiram aos filmes proje-

tados. "Sempre
privilegiamos o
cinema brasilei-

exibe gratuitamente, antes de suas ses-
sões, uma propaganda do projeto", diz o
produtor. São 50 cópias do filme publi-
citário que circulam nas salas do Cine-
mark nas capitais do País propagan-
deando o projeto itinerante.

Com o Cine Tela Brasil já consolida-
do e apresentado nas 84 cidades às mar-
gens das rodovias administradas pela
CCR, a concessionária dá agora a larga-
da para a itinerância do Circo Roda Bra-
sil. Só que o projeto deverá aportar em
cidades maiores por questões logísticas.
"O circo envolve uma trupe de 20 artis-
tas e demanda um tempo maior para
ser instalado, portanto não pode ficara
apenas poucos dias em cada cidade", ex-
plica Francisco Bulhões. Entre as cidades

Depois de uma temporada no Memorial da América Latina, o espetáculo Stapafurdyo pega a estrada sob o patrocínio da CCR

um projeto que previa uma sala de cine-
ma completa com os melhores recursos
disponíveis no mercado. "Queríamos
que desde o projeto até o som e as cadei-
ras e o ar-condicionado fossem de pri-
meira linha", conta o produtor. "Quan-
do a dupla nos apresentou o 'Cine Tela
Brasil' praticamente não acreditamos",
recorda Francisco Bulhões. O diretor de
marketing da CCR afirma que se a con-
cessionária tivesse encomendado a am-
bos o projeto ele não atenderia tanto ao
que empresa estava procurando. "A con-
cepção de ser itinerante e de qualidade,
atendendo gratuitamente à população
era exatamente o que queríamos", afir-
ma o executivo. Utilizando os benefícios

ro e escolhemos filmes que tenham ape-
lo popular, mas que sejam inteligentes",
explica Bolognesi. O produtor comemo-
ra a ocupação média de 86% da sala nos
municípios em que é armada. "É a maior
taxa de ocupação do País, o que só com-
prova que o brasileiro adora cinema e
só não vai mais por falta de oportunida-
de", afirma Bolognesi.

O sucesso da projeção pelo interior
fez com que a rede americana Cine-
mark, atualmente dona da maior rede
de salas de exibição no Brasil, entrasse
em parceria com o Cine Tela Brasil. "-
Além de enviar funcionários que dão
suporte técnico às projeções para que
elas sejam sempre perfeitas, o Cinemark

programadas para esta primeira tem-
porada estão Curitiba, Rio, Campinas e
Sorocaba. Em cada local o circo de 700
lugares, casa da Pia Fraus e dos Parlapa-
tões, deverá permanecer entre 30 a 45
dias. "Parte dos ingressos serão pagos e
pelo menos a metade deverá ser distri-
buída gratuitamente", diz o executivo
de marketing da CCR.

Seguindo o padrão de qualidade do
Cine Tela Brasil, o picadeiro armado pe-
lo Circo Roda Brasil também será impe-
cável em todos os quesitos."Vale a pena
investir em cultura. E quando essas
ações levam em conta o público nor-
malmente superam todas as expectati-
vas de retorno", conclui Bulhões. @
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 7, n. 148, p. 24-27, 24 jan. 2005.




