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O cinema de vários países europeus só sobrevive graças à parceria com emissoras de televisão. A 
inglesa BBC, por exemplo, investe anualmente mais de US$ 20 milhões em filmes - como "Notas 
Sobre um Escândalo", "Senhorita Potter" e "Nação Fast-Food", alguns lançamentos de 2007 
viabilizados pela BBC Films. No Brasil, o modelo de negócios para estimular essa sinergia entre 
cinema e TV ainda está sendo desenhado. Por enquanto, só a Globo Filmes aposta efetivamente 
nessa associação - ainda que o braço cinematográfico da Globo, criado em 1998, não financie 
diretamente as produções. Sua atuação consiste mais em aportar recursos de divulgação (como 
mídia, cross media e promoções), servindo de ferramenta de lançamento para os filmes.   
 
"Além da divulgação, nós contribuímos no desenvolvimento dos projetos visando a obter filmes de 
maior qualidade, capazes de gerar interesse do público. Não temos conhecimento de nenhuma 
parceria similar no resto do mundo", disse ao Valor Carlos Eduardo Rodrigues, o diretor-executivo 
da Globo Filmes. Desde 2003, de oito a dez projetos por ano são abraçados pela empresa, o que 
caracteriza os filmes como suas co-produções. "Consideramos o investimento em mídia mais os 
recursos humanos da produtora Globo Filmes como dinheiro, o que significa um investimento 
anual de mais de US$ 15 milhões por ano."   
 
A comédia "O Homem Que Desafiou o Diabo", em cartaz no Brasil desde o dia 28, é um dos 61 
títulos co-produzidos pela Globo Filmes até hoje. Essa adaptação do livro "Pelejas de Ojuara", de 
Nei Leandro de Castro, protagonizada por um sedutor caixeiro-viajante (Marcos Palmeira), 
começou em segundo lugar nas bilheterias do país, vendendo em três dias mais de 65,8 mil 
ingressos e arrecadando mais de R$ 600 mil.   
 
A Globo Filmes também é responsável pelo romance "Primo Basílio", adaptação da clássica trama 
de adultério do português Eça de Queiroz, que já atraiu 750 mil espectadores aos cinemas, 
faturando mais de R$ 6 milhões, e o drama "O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias" (2006). A 
história do garoto cuja vida é afetada pela dura realidade da ditadura militar no Brasil, nos anos 
1970, foi escolhida recentemente como o representante do Brasil na categoria de melhor filme 
estrangeiro na próxima edição do Oscar - os cinco finalistas serão anunciados em 22 de janeiro 
pela Academia de Hollywood.   
 
"A iniciativa da Globo Filmes é muito importante para o cinema nacional, mas o formato dessa 
parceria precisa de alguns ajustes. Outras emissoras brasileiras, públicas ou privadas, também 
devem contribuir para o fortalecimento da indústria do audiovisual num futuro próximo", afirmou 
o produtor Fabiano Gullane, de "O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias".   
 
O produtor refere-se à Lei nº 11.437, aprovada em dezembro, que inclui novos dispositivos na Lei 
do Audiovisual, incentivando emissoras de televisão a investirem em cinema. Um deles é o artigo 
3º A, atualmente em regulamentação. Ele permitirá que as TVs abertas e as programadoras de TV 
por assinatura usem parte do Imposto de Renda devido sobre a remessa de recursos enviados ao 
exterior (provenientes da veiculação de programas estrangeiros) na co-produção de filmes 
nacionais.   
 
"Foi a parceria do cinema com a TV que revitalizou o cinema britânico a partir dos anos 1990, a 
começar por 'Trainspotting - Sem Limites' (1996), que nós co-produzimos", comentou Richard 
Life, diretor de programação do Channel 4, que participou de vários seminários que discutiram 
modelos de negócios de cinema na última edição do Festival do Rio, encerrada ontem. "As 
emissoras de TV na Europa trabalham nas co-produções lado a lado com os produtores 
independentes", completou.   
 
No Brasil, ainda que a Globo Filmes muitas vezes invista nos próprios produtos, como os filmes de 
Xuxa, Renato Aragão ou baseados em séries de sua programação, como "A Grande Família" 



(2007), Rodrigues afirma que a empresa já realizou mais de 40 títulos com produtores 
independentes. "Os filmes ligados à grade da TV Globo representam menos de 10% das nossas 
co-produções", informou Rodrigues, lembrando que a Globo Filmes também participou da 
realização de "Cidade de Deus" (2002), "Carandiru" (2003) e "Olga" (2004).   
 
"Uma vez estabelecida a parceria, a visibilidade que a Globo dá ao filme é realmente muito 
grande. Seja com comerciais durante a programação e anúncios impressos no grupo Globo ou 
com a inserção do filme nos programas da emissora, como novelas ou séries", observou Gullane. 
"Ainda assim, considerando o grande número de títulos produzidos anualmente no Brasil (cerca de 
70), precisamos rever com urgência o formato para esse negócio."   
 
Além das leis de incentivo, capazes de gerar nas emissoras recursos para investimento em 
cinema, essa parceria com a TV poderia ser aprofundada, na visão de Gullane. "O modelo de 
negócios poderia incluir a pré-compra de direitos dos filmes pela TV aberta, com preços 
competitivos de mercado, e ainda a participação das emissoras na estratégia de marketing e 
merchandising dos títulos, buscando tornar os filmes mais atrativos para publicidade", sugeriu.   
 
A falta de aliança com a televisão não pode ser considerada o "vilão" do filme nacional, na opinião 
de Jorge Peregrino, presidente do Sindicato dos Distribuidores do Rio de Janeiro. No primeiro 
semestre do ano, as produções brasileiras foram vistas por mais de 5.068.946 pessoas, o que 
representou um market share at 10,6% - ante 13% alcançado no mesmo período no ano passado. 
"Para justificar a queda de público de filmes nacionais, muitos produtores brasileiros culpam os 
exibidores, os distribuidores, o preço do ingresso e a inexistência de uma parceria efetiva entre 
cinema e TV. Mas, ainda que a Globo Filmes tenha uma atuação modesta, não se pode dizer que 
ela não exista. Talvez o vilão seja o filme nacional", disse Peregrino.   
 
Até hoje o título mais bem-sucedido desenvolvido numa associação de cinema e TV foi "2 Filhos 
de Francisco - A História de Zezé di Camargo e Luciano" (2005), visto por mais de 5,3 milhões de 
pessoas. "Mas também co-produzimos títulos de autor e de arte. Trabalhamos com uma carteira 
de filmes de grande abrangência temática, estética e de gênero. Lançamos filmes com 20 cópias e 
até com 400 cópias", contou o diretor-executivo da Globo Filmes.   
 
Atualmente, a empresa desenvolve cerca de 20 projetos, com previsão de estréia entre 2008 e 
2010. Entre eles, a cinebiografia de Chico Xavier, o thriller infanto-juvenil "Escaravelho do Diabo", 
o romance "O Bem Amado", e o policial "Poder Paralelo".   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 out. 2007, Eu&Fim de semana, p. 12-13. 
 


