
•Bo-produção internacional

Em busca do
filme brasileiro
Produtoreseinvestidoresinternacionaisestão
de olho em nosso cinema

Fernando Meirelles (dirigindn "O Jardineiro Fiel") tem novo filme, "Ensaio sobre
a Cegueira", produzido com investimentos do Japão, Canadá e Inglaterra

PorShirleiXimenes

Empresas e produtoras principalmente européias têm voltado suas atenções para a

produção audiovisual no Brasil e, mesmo com a barreira natural imposta pela língua

portuguesa, tal atividade também passou a ser alvo de recorrentes investimentos

externos. Nos últimos anos esses "descobridores de filmes", vêm ao Brasil em

busca de um novo "Cidade de Deus" e acabam encontrando outros tipos de filmes.

Chegam atraídos pelos recursos disponíveis em terras brasileiras, pois geralmente

entram apenas com uma parte dos recursos necessários para a produção total de

uma obra cinematográfica.

Isto não ocorreu de uma hora para outra, mas neste momento vários projetos

brasileiros estão sendo analisados por empresas internacionais cada vez mais

interessadas em tais produtos. Esse boom começou com o crescimento do cine-

ma latino americano como um todo, a partir de 2000, especialmente o argentino e

mexicano, e em seguida à explosão do filme brasileiro "Cidade de Deus" (2002), de

Fernando Meirelles, uma das produções independentes mais badaladas interna-

cionalmente, sem dúvida o principal fator de atração mundial.

François da Silva, consultor artístico da EuropaCorp - produtora e distribuido-

ra francesa fundada pelo diretor Luc Besson e que

produz de oito a dez filmes anualmente-por exem-

plo, diz que costuma desembarcar em terras bra-

sileiras pelo menos três vezes por ano. "Estamos

sempre ligados' nas novidades. O Brasil é um país

de especial interesse para nós, assim como a Chi-

na, Tailândia e índia", afirma o consultor que após

a leitura do roteiro de "Federal", de Erik de Castro,

foi responsável por acionar as negociações entre

a brasileira BSB Cinema e Pierre-Ange Lê Pogam,

diretor geral da EuropaCorp. Trata-se do primeiro

investimento da empresa no Brasil e é também

sua primeira experiência com um projeto que não

seja francês ou inglês. Atualmente, a EuropaCorp

é considerada como uma das maiores produtoras

européias em termos de conteúdo independente,

funcionando com uma média orçamentária anual

de 200 milhões de euros.

"A mundialização funciona muito bem no ci-

nema. Procuramos obras com temas locais, mas

que possam falar ao mundo inteiro. Nesse sentido,

o lugar do diretor é central e isso faz com que o

seu trabalho seja único. "Cidade de Deus" é um

exemplo perfeito e esperamos que "Federal" vá

pelo mesmo caminho. Um dos elementos positivos

desse filme é a visão de Brasília que o Erick tem e

seu conhecimento e paixão pelo cinema", comple-

ta François. Com a realização de uma espécie de

pré-venda do projeto, a EuropaCorp ficou com os

direitos de distribuição do filme para alguns terri-

tórios internacionais. Além disso, como o roteiro já

previa um personagem americano, acabou sendo

Christian de Castro {BSB Cinema), François da Silva (EuropaCorpl e o ator
Selton Mello: parceria francesa no Innga metragem "Federal"
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natural que a decisão da escolha pelo ator Micha-

el Madsen fosse tomada em conjunto pelas duas

empresas.

Segundo Christian de Castro, produtor de "Fe-

deral", também foi importante o acordo de co-pro-

dução com o mexicano Matthias Ehremberg, sócio

da colombiana Trebol Co-

municaciones. "Em 2001,

com o roteiro de Federal

tendo levado o parimbo

do Instituto Sundance,

busquei parcerias interna-

cionais para a viabilização

do projeto. Conheci o Mat-

thias durante o Festival de

Cannes de 2002 e logo vi-

mos que partilhávamos da

mesma visão a respeito do

cinema latino-americano.

Daí para a concretização

da parceria foi uma ques-

tão de tempo", relata. Des-

ta forma, feito no âmbito do

"Acordo Latino-Americano

de Co-produção Cinemato-

gráfica", o longa-metra-

gem, que está em proces-

so de finalização, passou a

ter membros colombianos

tanto na equipe técnica quanto no elenco.

02 tem parceria
com vários países

Já o novo filme de Fernando Meirelles, "En-

saio Sobre a Cegueira", adaptado do romance de

José Saramago, é considerado hoje pela 02 Filmes

como a sua mais importante co-produção em an-

damento. Desta vez, a parceria é com a canaden-

se Rhombus Media, tendo as empresas Potboiler

Productions, do Reino Unido, e Bee Vine Pictures,

do Japão, como produtoras associadas. Conforme

a sócia fundadora da 02, Andréa Barata Ribeiro,

para um filme desse porte, caso os produtores op-

tem por permanecerem independentes do estúdio,

um grande caminho é a co-produção, pois com ela

é possível trazer recursos de vários lugares.

Com orçamento de 20 milhões e previsão de

estréia para março de 2008, "Ensaio Sobre a Ce-

gueira" terá como cenários as cidades de São

Paulo e Toronto. Os direitos do livro foram compra-

dos pela Rhombus Media que também foi respon-

sável pelo roteiro. Da mesma forma, a 02 colabora

com os talentos e uma parte do dinheiro adquirido

através de leis de incentivo (as empresas do Ja-

pão e do Reino Unido também entraram com ca-

pital na parceria).

Andréa cita ainda o caso do filme "O Banheiro

do Papa", de César Charlone e Enrique Fernandez,

que está em processo de finalização. "Esse filme

é bem menor em termos de orçamento e o que

está viabilizando-o é a co-produção. Através dela

conseguimos acesso a alguns fundos internacio-

nais", explica a produtora. No caso de "O Banheiro

do Papa", o acordo foi feito com as uruguaias Chaya

Films e Laroux Cine. Charlone, um uruguaio radicado

no Brasil, foi convidado pela Chaya para dirigir o lon-

ga-metragem e propôs a parceria com a 02.

Todo o prestígio no

exterior das produções

com o selo da 02 Filmes

se reflete, por exemplo, no

acordo realizado recente-

mente entre a própria, a

Universal Pictures e a dis-

tribuidora Focus Features,

que tem como objetivo

financiar o departamento

de desenvolvimento de

projetos da empresa bra-

sileira durante três anos.

"Temos no momento três

projetos encaminhados

com o financiamento da

Universal, mas o acordo

não tem nenhuma cláu-

sula de exclusividade",

relata Fernando Meirelles,

diretor que está à frente

da empresa e que, após

o sucesso de "Cidade de

Deus", consolidou de vez a sua carreira internacional

com a direção de "O Jardineiro Fiel" (2005). Ambos

os filmes possuem, respectivamente, co-produção e

produção executiva realizadas por Donald Ranvaud,

um anglo-italiano marcado por uma longa relação

com o mercado brasi-

leiro. "O Donald nos foi

apresentado pela Video-

filmes. Entrou em 'Cidade

de Deus', pois tinha os

contatos para vender o

filme para a Wild Bunch,

na França. No 'Jardinei-

ro', ele me apresentou ao

Simon Channing Willians,

produtor do filme que me

convidou para a direção",

destaca Meirelles.

Fundador da produ-

tora Buena Onda Films,

sediada no Reino Unido,

Ranvaud também possui

no currículo obras como

"Madame Satã" (2002), de Karim ATnouz, na qual

atuou como produtor, "Central do Brasil", de Walter

Salles, como produtor executivo, "Cidade Baixa"

(2005), de Sérgio Machado, como produtor associa-

do e "Alma Corsária" (1993), como produtor, entre

outros projetos brasileiros e internacionais. Donald é

conhecido no meio cinematográfico exatamente por

descobrir e aconselhar cineastas, orientando-os na

busca de suas próprias vozes criativas. "Nós temos

um catálogo de filmes brasileiros e o mercado é tão

Para François Sauvagnargues, o roteiro é a
principal peça de venda de um projeto

bom quanto osfilmes. Estou interessadofranca-

mente nas pessoas envolvidas, na qualidade do

relacionamento, além da lealdade e a transpa-

rência dos acordos. Somos únicos na forma em

que nós colocamos dinheiro em caixa, muitas

vezes sem precisar de bônus complementares.

Eu não sou o investidor usual e nem são as mi-

nhas pessoas em Londres. Freqüentemente nos

comportamos muito mais como uma fundação

do que um negócio. Não sei se vamos conse-

guir sobreviver muito tempo, mas o tempo que

está durando tem sido legal", afirma Ranvaud.

Canal franco-alemão já
investe no Brasil

O ARTE, canal cultural franco-alemão que

iniciou suas transmissões em maio de 1992,

também abre espaço às produções de outras

nacionalidades. Segundo o diretor do Depar-

tamento de Ficção da emissora, François Sau-

vagnargues, entre os sete departamentos da

empresa, há três mais adequados aos interes-

sados em co-produções. São eles: o de cinema,

com 20 produções por ano, sendo 2/3 de filmes

franceses e 1/3 de outros países, principalmen-

te da Europa; o de ficção, que produz e exibe

25 títulos na televisão (desse total, 20 são fran-

ceses e 1/5 provém de fora); e o de documen-

tários, que produz 90 filmes e adquire outros

40 através de compra. "O roteiro é a principal

peça de venda de um projeto. Recebemos cer-

ca de 500 por ano, entre coisas boas e ruins.

Na França existe uma política de financiamento

de idéias, de ajudar a de-

senvolver esses trabalhos.

Pode acontecer da versão

que chega não estar boa,

então abre-se uma discus-

são a fim de melhorá-la. É

muito difícil um roteiro ruim

fazer unrb'om filme", afirma

Sauvagnargues.

A emissora, cujo lado

alemão já havia participado

como produtor associado

do documentário "Brasilei-

rinho" (2005), de Mika Kau-

rismãki, e o lado francês do

longa-metragem "O Outro

Lado da Rua" (2004), de

Marco Bernstein, tem mais

dois projetos em andamento no Brasil. Um de-

les é "Mutum", de Sandra Kogut, com previsão

de estréia para 2007. Trata-se da segunda obra

da diretora com participação do canal, respon-

sável por co-produzir "O Passaporte Húngaro"

(2003). Nesse novo trabalho, a parceria se com-

pleta com a Gloria Films, da França, e com a

Tambelini Filmes, do Brasil. "Na verdade, a Glo-

ria Films, que é minoritária no projeto, foi quem

trouxe o ARTE. O filme teve boa captação no
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Donald Ranvaud, fundador da Buena Onda que investiu

em "Central do Brasil' e "Cidade de Deus", é o mais

animado com o Brasil



-produção internacional

Segundo Andréa Barata Ribeiro, a co-produção
é um caminho para produtores que desejam
permanecer independentes do estúdio

Brasil pelas leis de incentivo, mas esse sistema de

co-produção é excelente, pois temos garantia de

finalização, assim como um esquema de mercado

internacional já montado", revela Flavio Tambelini.

Nesse caso, o ARTE adquiriu o direito de ser

a primeira emissora a transmitir o "Mutum". Da

mesma forma, a Gloria Films está na co-produção

do ainda em preparação "Eu Prefiro a Maré", de

Lúcia Murat, junto à também francesa TS Pro-

ductions que participou de "Quase dois Irmãos"

(2004), da mesma diretora. "Há muito interesse do

público francês pelo Brasil, mas não basta fazer

apenas temas brasileiros, os roteiros precisam ter

mais ousadia, com um tratamento cinematográ-

fico de autor", destaca Christian Bourdier, adido

audiovisual da França.

Além de "Mutum", de Sandra Kogut, o ARTE

também participa do novo filme de Laís Bodansky

que será lançado em 2007, intitulado "Chega de

Saudade", junto às brasileiras Gullane Filmes, Bu-

riti Filmes, Globo Filmes e à Miravista, essa última

um selo da Buena Vista Internacional da America

Latina utilizado para as co-produções. Segundo a

Gullane, a emissora pré-comprou os direitos do fil-

me para a TV, tanto na França quanto na Alemanha.

Nesse âmbito, a empresa dos irmãos Caio e Fabiano

Gullane, que já firmou co-produções em obras como

"Bicho de Sete Cabeças" (2001), de Laís Bodansky,

processo que envolveu a italiana Fabrica Cinema e

as brasileiras Buriti e Dezenove Filmes, e em "O Ano

em que Meus Pais Saíram de Férias"(2006) com a já

mencionada Miravista, também

adianta os seus mais recentes

trabalhos internacionais: a pri-

meira novidade fica por conta

do filme "Plastic City", do dire-

tor Yu Lik Way, uma produção

em parceria com a China e

Hong Kong (Xtream Pictures)

e co-produção de Portugal

(Rivolta Film). Orçado em dois

milhões e 500 mil reais, o lon-

ga-metragem será inteiramente

filmado no Brasil. Já "Birdwa-

tchers"-filme do italiano Mar-

co Bechis - tem orçamento de

cerca de três milhões e trata-se

de um acordo entre as italianas

RAI, Classic e Karta Film, além

da própria Gullane. Falado em português e guarani,

"Birdwatchers" retrata o atual universo dos índios

Guarani-Kajowas, que vivem na região da fronteira

entre o Brasil, Paraguai e Argentina. Nos dois fil-

mes, as filmagens começarão ainda este ano.

Recursos de Portugal

"Nos encontros de co-produções do Festival

de Mannheis de onde voltei há pouco tempo, os

projetos mais interessantes eram latino-america-

nos. Encontrei realizadores e produtores cheios de

garra, com muito para dizer e com uma plasticida-

de muito particular. Trouxe vários guiões em baixo

do braço para ler e quem sabe...", revela Pandora

Charlotte Mickie da Celluloid
Dreams: o valor de um filme não
está apenas na temática

Lais Bodansky com a atriz Tônia Carrero no set de "Chega de Saudade", produção com investimento francês da ARTE
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da Cunha Telles, do Grupo Animatógrafo (Portugal).

A empresa, responsável pelas co-produções dos

filmes "Terra Estrangeira" (1995), de Walter Salles,

e "O Judeu" (1996), de Jom Tob Azulay- cineasta e

superintendente de Assuntos Estratégicos da An-

cine-firmou atualmente mais uma parceria como

Brasil através da Moonshot Pictures, representa-

da por Roberto Helene D'Ávila.

Tal acordo começou com um encontro em Lis-

boa entre produtores portugue-

ses, espanhóis e brasileiras, e o

resultado foi o longa-metragem

"O Mistério da Estrada de Sin-

tra" (2006). "Quando conheci

a Pandora, interessei-me pelo

projeto e logo propus uma revi-

são do roteiro que foi realizada

pelo Newton Cannito. Acredito

que a maioria dos contatos

para as co-produções começa

realmente nessas feiras e fes-

tivais", afirma Roberto D'Ávilla,

cuja empresa também possui

outros casos de parcerias en-

tre países como por exemplo

em "Carmo" (2006), de Murilo

Pasta, com as companhias A

Contraluz (Espanha), Br-3 (Inglaterra) e Gremi Film

Production (Polônia), além de "174" (2006), de Bruno

Barreto, com as empresas MACT Production (Fran-

ça) e Paramount Pictures (Brasil).

Em "O Mistério da Estrada de Sintra", além do

tratamento do roteiro, o Brasil também colaborou

com a música e alguns atores como Flavio Galvão,

Gisele Itie e Bruna di Tullio. Pandora Telles revela

que já possui outra parceria brasileira encami-

nhada através de "Dores, Amores e Assemelha-

dos", um projeto da Panda Filmes parcialmente

financiado e dirigido por Ricardo Pinto e Silva.

Após colaborar com 20% no acordo, o Grupo Ani-

matógrafo garantiu os direitos de distribuição do

longa-metragem no mercado português. "Há van-

tagens comuns a todos que não passam apenas

por questões financeiras dos projetos: as siner-

gias que são criadas, o desenvolver de mercados

comuns, o alargar de públicos e a difusão da cul-

tura fazem uma parte muito'importante do lucro.

O que nos desperta interesse há de ser sempre o

entusiasmo e a dedicação que as produtoras ma-

nifestam pelos seus filmes. Procuramos o mesmo

o que procuramos em projetos nacionais, ou seja,

ter realizadores com uma visão muito particular do

mundo", completa Pandora.

O que procuram os estrangeiros?

Kristin Jones, vice-presidente de aquisições

da major americana Miramax, que está atualmen-

te na pós-produção de "Cidade dos Homens", de

Paulo Morelli, destaca: "Nós procuramos pro-

jetos que sejam representativos do Brasil, mas

que tenham algum apelo universal e façam as



pessoas de todo o mundo se identificarem".

Já Charlotte Mickie, responsável pelo depar-

tamento de vendas e aquisições da francesa

Celluloid Dreams, acredita que o valor da

obra não está apenas na temática: "Estamos

abertos a tudo. Nos importamos com o mer-

cado mundial. Vários temas são interessan-

tes, mas o talento da equipe, a criatividade e

o brilho do filme terminado tornaram 'Cidade

de Deus' comerojal, não apenas o assunto

em si", define. A Celluloid Dreams também

esteve na produção de "O Céu de Suely", de

Karim Aínoz.

De acordo com Betina Goldman, da One

Eyed Films, empresa inglesa que trabalha

como agente de vendas internacionais, co-

produtores procuram produtos de acordo

com vários critérios. "Eles precisam entrar

em projetos cedo o suficiente para que pos-

sam inserir elementos criativos a partir do

qual classificarão o filme com a sua nacio-

nalidade. Mas, ao mesmo tempo, procuram

os já parcialmente financiados, por isso não

existe regra quanto a quem procura quem

antes", finaliza.

Hermila Guedes
em cena de "O
Céu de Suely",
de Karim ATnouz:
co produção
com a Celluloid
Dreams

Filmes do Tejo (Portugal) • Fátima Corrêa / François D'Artemare, fartemareofilmesdotejo - Buena Onda

Films (Inglaterra) • Donald Ranvaud e Ernesto Herrman, ernesto@buenaondafilms.com, dranvaud@yahoo.com

- Europacorp (França) - François da Silva, contact@europacorp.com - ARTE France (França) • François

Sauvagnargues, f-sauvagnargues@artefrance.fr - Memento Films (França) Émilie-Georges, sales@memento-

films.com - Ceiluloide Dreams (Franca) - Hengameh Panahi / Charlotte Mickie, hegameh@celluloid-dreams.

com - Grupo Animatógrafo (Portugal) Pandora Gagnon da Cunha Telles, pandora@animatografo2.com -

One Eyed Films (Inglaterra) - Betina Golsman, Betina.goldman@btopenworld.com

jaime
Text Box
Fonte: Revista de Cinema, ano 7, n. 74, p. 30-33, fev./mar. 2007.

Text Box
Anúncio




