


Manoel Rangel - A distorção não está exatamente no fato do foco

ter sido direcionado à produção. Digamos que são duas coisas diferen-

tes. De fato, a política cinematográfica esteve centrada na criação das

condições para se produzir no país. Isso é imprescindível. É isso que nos

faz ser um país produtor de conteúdos audiovisuais. Agora, ao longo dos

anos, o foco absoluto nas questões da produção acabou deixando em

segundo plano problemas igualmente importantes, igualmente estrutu-

rantes. Sem enfrentar de frente questões ligadas à distribuição; sem dis-

tribuidoras nacionais fortes e comprometidas com o filme brasileiro como

seu principal produto; sem uma forte expansão do mercado exibidor; sem

um mercado de DVD mais transparente, com números mais claros; não

teremos condições adequadas para que as obras audiovisuais realiza-

das circulem nesse mercado, dêem resultados econômicos, e, portanto,

ganhem perspectivas de auto-sustentabilidade. Eu diria que os proble-

mas de concentração do mercado, as distorções do mercado não estão

nessa política focada na produção. O que digo é que essa política focada

em absoluto na produção pode tirar de seu horizonte a necessidade de

encontrar respostas para um conjunto de outros elementos igualmente

importantes, inclusive para as questões relativas à produção.

- Entendo que nós temos na Agência Nacional, com

a Medida Provisória 2.228 e a Lei 11.437, instrumentos bastante eficientes

para lidar com o problema da regulação do mercado de cinema e do au-

diovisual. Ou seja, já temos desafios suficientes para um próximo período,

para dar conta do presente do mercado, do presente dessa atividade.

Portanto, tenho aqui um conjunto de comandos que preciso regular e dis-

ciplinar e que me dão acesso ao mercado, e instrumentos para manusear

nossas principais dificuldades. Neste sentido, eu diria que meu principal

desafio nesse momento é implementar o conjunto dos comandos norma-

tivos e regulatórios que a MP 2.228 e a Lei 11.437 me dão. Isso, evidente-

mente, não elide o fato de haver toda uma realidade em mutação. A todo

um momento de convergência digital, em que deixam de ser distinguidas

as diversas plataformas de distribuição de conteúdo. Esses são desafios

que precisam encontrar respostas. Mas essas respostas devem ser en-

contradas pelo conjunto da sociedade brasileira. E na medida em que ela

buscar essas respostas, na medida em que o congresso normatizar essas

matérias, a Ancine estará pronta para dar as suas contribuições.

cinema é ao mesmo tempo arte e indústria. Uma

cinematografia forte só se faz com filmes de todos os gêneros e gerações,

e, de preferência, produzidos em todos os espaços do território nacional.

Para ter força de mercado, uma cinematografia deve dar conta de todos

os seus segmentos de público. E desde que tenhamos distribuidores que

saibam trabalhar cada filme em relação ao seu público, desde que você

tenha um mercado suficientemente desenvolvido que acolha o conjunto

dos produtos, teremos público para todos os filmes. Esse é o nosso prin-

cipal desafio. Considero que nós precisamos ter um cinema que vá de A

a Z, um cinema que produza todos os tipos de filmes. É isso que vai fazer

do cinema brasileiro um cinema forte economicamente e culturalmente.

Tanto do ponto de vista da economia do setor, quanto do ângulo da contri-

buição artística e cultural, precisamos de todos os tipos de filmes. É esse

conjunto de filmes que vai nos permitir atingir todas as potencialidades

de público. O lidar com isso requer que você esteja atento para as neces-

sidades diferentes para cada tipo de produção, que você esteja atento de

que em cada operação de distribuição tenhamos distribuidoras capazes

de lidar com as diversas realidades, que tenhamos um mercado (salas

de exibição, mercado de DVD, TV aberta e fechada) que trabalhe com as

diversas naturezas da obra audiovisual.

- A dicotomia é falsa. Cultura é mercado e mercado

é cultura. Cinema é arte e indústria. Nós estamos diante de uma parcela

absolutamente rentável da economia. A economia do audiovisual é uma

economia de ponta. Ela gera divisas e riquezas, oferece empregos alta-

mente qualificados, movimenta grandes somas de recursos no mundo e

no Brasil. Digamos que ela esteja no topo

da cadeia do entretenimento, na formação

do imaginário das sociedades. Ou seja, para

qualquer lado que você olhe, a equação se

coloca dessa forma. Essa noção do "cho-

que de capitalismo" traz a idéia importante

de você recuperar o risco como um fator

essencial da qualificação do mercado e da

obra. É a idéia de que os filmes são melho-

res se neles há um compromisso com o seu

resultado econômico e cultural. No fim das

contas, quando falo da necessidade de um

filme encontrar seu público, estou falando

e sua sustentabilidade econômica, mas também de seu efeito de comu-

icação, do objetivo de encontrar seu destino cultural, de dialogar com

s pessoas, influir, entreter, emocionar, provocar reflexão.

- Sem dúvida. Nós temos entendimentos bastante

avançados com os distribuidores de DVD. Há um compromisso firmado

por eles conosco de que nós vamos construir um sistema de informações

do mercado de DVD com muita transparência, onde o conjunto da socie-

dade brasileira conhecerá os números desse setor. Este é um setor alta-

mente expressivo para o mercado de cinema e do audiovisual. Nós temos

videolocadoras em mais de 65% dos municípios brasileiros. A operação

de distribuição de vídeos e DVDs tem um faturamento bastante superior

ao faturamento do mercado de salas. Há quem diga que o primeiro chega

a dobrar o segundo. Há quem diga que é quase o triplo. Essa é uma prio-

ridade. É um comando da Lei 11.437, o fornecimento dessas informações.

E o principal é que os distribuidores de DVDs estão comprometidos com

essa transparência dos dados. Acredito que a Agência terá em breve no-



- Nós partimos da premissa de que temos um

mercado muito concentrado e com muitas distorções. Como enfrentar

esse problema? Acredito que a maneira mais adequada para corri-

girmos essas distorções e o aspecto concentracionista do mercado

brasileiro é expandir nosso mercado. E aonde podemos materializar

essa expansão? Eu materializo numa política de expansão de salas.

Isso significa crédito para que o exibidor possa expandir através de

empréstimos; significa abrir acesso aos mecanismos de incentivo fis-

cal para que o exibidor também possa expandir em determinados mer-

cados, mercados que demandam ainda mais o nosso apoio; significa

termos distribuidoras e fortalecê-las para que elas façam o papel de

nos dar acesso aos filmes de maneira mais presente; significa alavan-

car a operação de programadoras brasileiras que possam lidar com

a distribuição de conteúdos na TV. O nosso foco é o crescimento, o

desenvolvimento do mercado.

tomou uma decisão acertada em

janeiro de 2005 de separar o pro-

jeto da Ancinav em dois aspectos:

a regulação da comunicação so-

cial e eletrônica, e as questões

relativas ao desenvolvimento da

produção da distribuição de obras

audiovisuais. Essa distinção foi

absolutamente acertada e ela vai

permitindo que um debate que

estava interditado se realize. Por

um lado, permitiu que nós avan-

çássemos com as ações de desenvolvimento do setor. Tanto que nós

aprovamos, no ano passado, com grande consenso, quase uma unani-

midade, a Lei 11.437. Isso foi fruto do empenho do conjunto dos setores

da atividade em viabilizar a aprovação da lei. Ela foi aprovada em tempo

recorde. Houve um compromisso dos deputados e dos senadores, um

compromisso do presidente da república, e um compromisso do setor.

De outro lado, o debate sobre a regulação da comunicação social ele-

trônica também prosperou na sociedade brasileira. Ao longo desses

últimos dois anos, surgiram pelo menos três projetos que disciplinam

a questão da distribuição dos conteúdos audiovisuais no Brasil: o pro-

ieto do deputado Nelson Marauezelli (PTB-SP), que assume o trabalho

do deputado Luiz Piauhylino (PTB-PE); o projeto do deputado Paulo Bor-

nhausen (PFL-SC); e o projeto dos deputados Paulo Teixeira (PT-SP) e

Walter Pinheiro (PT-BA). Todo um conjunto de autoridades e de dirigen-

tes de grandes empresas está se manifestando quanto à necessidade

de um marco regulatório para a convergência digital. Eu diria que há na

sociedade a compreensão, um consenso sobre a necessidade de uma

revisão dos marcos regulatórios da comunicação social eletrônica no

Brasil. Aquilo em que ainda não se construiu um consenso foi quanto às

medidas que serão adotadas dentro dessa revisão do marco legal. Mas o

sentido dessa revisão é dar conta do fenômeno da convergência digital e

enfrentar os desafios de regulação futuros. Enfim, a vida demonstrou que

a decisão do presidente Lula estava certa.

- É muito importante que os filmes encontrem um

forte parceiro na distribuição. Quanto antes essa parceria acontecer, me-

lhor. Ou seja, se um produtor tiver já na partida um parceiro distribuidor

é tanto melhor. Agora, não há regras de como nascem os filmes. Não há

nem mesmo nos mercados mais desenvolvidos, como o americano. Não

dá pra dizer que vai ser assim. Que todos serão assim. Os filmes vão nas-

cendo de uma vontade muito grande de realizar. É preciso que o produtor

tenha um compromisso com o resultado do filme. É preciso correr riscos.

É preciso que as distribuidoras também se disponham a correr riscos.

Quer dizer: tanto o distribuidor quanto o produtor precisam operar com

recursos próprios e não apenas com recursos incentivados.



- A baixa presença do filme nacional na TV brasilei-

ra, tanto na aberta quanto na por assinatura, é um problema, é uma das

distorções do mercado brasileiro. É um produto de alto apelo, com muita

força de mercado. A sociedade brasileira gosta de se assistir. E quando

é veiculado na TV o filme brasileiro sempre tem alta receptividade do pú-

blico. Eu julgo que as explicações dadas para o fato dos filmes nacionais

serem tão pouco exibidos na TV são absolutamente insuficientes. Ou seja,

eu atribuo a baixa exibição do filme brasileiro na TV a uma distorção do

mercado e a uma concentração do mercado que faz com que a aquisição

de títulos pelos programadores seja feita por grandes pacotes sem um

olhar mais atento para a necessidade do produto brasileiro dentro des-

se universo. Como esse problema deve ser enfrentado? Acho que com

medidas como as que criamos através da Lei 11.437. Nós criamos ali um

mecanismo que impulsiona a parceria

entre o cinema e a TV, e entre a TV e

a produção independente. O mecanis-

mo do Artigo 3° A vai funcionar como

um alavancador de investimentos das

brasileiras na produção de filmes

e obras audiovisuais independentes.

Acredito que isso também gerará um

compromisso das diversas TVs com a

exibição dessas obras. Nós já tivemos

um exemplo disso com o Artigo 39°,

que já promoveu essa parceria entre

TV e produção independente. Tem sido produzido um conjunto de obras,

elas têm sido veiculadas com destaque, excelente receptividade da parte

dos assinantes, e com uma inserção internacional. Essa mecânica deve

estimular ainda mais essas parcerias.

- O Conselho teve um papel importantíssimo em 2004.

Foi o ano em que o Conselho teve seu melhor funcionamento. Ele se reu-

niu por mais de 100 horas no ano de 2004; produziu uma ampla reflexão

sobre as questões do cinema e do audiovisual no Brasil; fez toda a revi-

são do projeto da Ancinav; chegou a um projeto que seria o denominador

comum do Conselho naquele momento. Portanto, o Conselho demons-

trou que ele é importante. Ele funciona como uma câmara

de reflexão sobre os grandes desafios da atividade, sobre

as grandes linhas de desenvolvimento da política nacional

para o cinema e o audiovisual. O papel do Conselho é esse:

ser o lugar onde se debate a política nacional para o cinema

e o audiovisual. Todos desejamos que o Conselho volte a ter

pleno funcionamento. Certamente ele trará uma visão mais

abrangente ao debate. E sei que existe movimento nesse

sentido no MinC para nomeação dos novos conselheiros.

- O que eu diria é o seguinte: não houve

propriamente uma decisão por abandonar a carreira de di-

retor. Eu sou um realizador, sou um homem de cinema. Eu me

vinculei às associações de cinema, à Associação Brasileira

de Documentaristas (ABD) porque, no Brasil, para realizar

cinema, é preciso se articular amplamente para criar as condições para

realizar cinema no Brasil. As condições não estão dadas. É preciso criá-

las. Essa é uma constante na história do cinema brasileiro. Minha asso-

ciação também teve a ver com toda a experiência que vivi nos tempos da

universidade, na minha aproximação com o cinema, em minha busca por

conhecer a história do cinema brasileiro, seus cineastas e pensadores.

Você se prepara para a seguinte realidade: fazer cinema no Brasil está

aliado a criar as condições para se fazer cinema no Brasil. Com base

nisso, na época em que comecei a dirigir meus curtas, me aproximei da

ABD e passei a levar concomitantemente minha atividade de cineasta e

minha militância nas associações.

Em 2003, quando tomou posse o presidente Lula, eu recebi um con-

vite do secretário do audiovisual, Orlando Senna, e de Leopoldo Nunes,

que era então o chefe do gabinete do primeiro, para me engajar na ges-

tão da atividade do cinema no país. Eu já tinha tido uma experiência em

São Paulo como presidente da Comissão Estadual de Cinema de 2000 a

2002. Foi uma pequena experiência de gestão, mas um tanto diferente.

Eu não era um funcionário do estado de São Paulo, estava numa comis-

são que ajudava a gerir as questões relacionadas ao cinema. O convite

do Orlando Senna e do Leopoldo Nunes era para integrar a equipe da

secretaria do audiovisual e lidar com as questões de gestão cinemato-

gráficas. Entendo essa minha experiência de quatro anos do primei-

ro mandato do presidente Lula e mesmo a experiência que vivo aqui

hoje, como diretor-presidente da Ancine, como parte da equação que

te descrevi: fazer cinema no Brasil está vinculado a criar as condições

para se fazer cinema no Brasil. O meu papel hoje como gestor público

é criar essas condições para que nós tenhamos o Brasil como um forte

produtor de conteúdos audiovisuais; atuar na regulação do mercado

para que ele possa se desenvolver e crescer (esse é o desafio central

do mercado brasileiro).

Text Box
Fonte: Revista de Cinema, ano 7, n. 75, p. 22-25, maio 2007.




