
A Revista de CINEMA fez um levanta-
mento dos 20 filmes nacionais mais vistos e os
que mais faturaram comercialmente no Brasil
desde 1995, período que ficou conhecido como
Retomada. Com os números em mãos, fomos
atrás dos produtores e distribuidores para saber
como funciona a matemática do investimento, de
que forma se dá a divisão da renda da bilheteria
de um grande sucesso, e como as produtoras
giram esse capital, num mercado que vive em
busca de estabilidade e de expectativas de um
aumento do setor.

Apesar da baixa bilheteria nos cinemas nos
últimos dois anos, houve muitos filmes que ti-
veram êxito acima do esperado, faturando alto,
como o campeão de todos, "Dois Filhos de Fran-
cisco" (2005), com mais de 5 milhões de espec-
tadores. Analisando osv,dados, percebe-se que
os maiores produtores conseguem manter um
pequeno mercado de giro, utilizando o lucro do
filme anterior para comprar novos roteiros ou
argumentos, enquanto os menores às vezes só
conseguem pagar dívidas ou manter a
estrutura de sua empresa. Mas todos
eles ainda dependem de incentivos
fiscais para viabilizar a produção dos
seus próximos filmes.

Os distribuidores, por sua vez,
não se queixam tanto de sua por-
centagem na divisão da renda da
bilheteria. Na média, eles ficam com
20% a 30% dessa renda, segundo
o ex-gestor do Funcine Rio Bravo,
Thierry Perrone. Os exibidores ficam
com 43% a 50%, os impostos podem
chegar a 10%, e, depois de pagos os
gastos com o lançamento do filme e a
publicidade, o produtor pode ou não
ganhar. Depende sempre da bilheteria.
A legislação recente também prevê um Prêmio
de Adicional de Renda, tanto para produtores e
distribuidores quanto para os exibidores. Sem fa-
lar nas receitas da venda de DVDs e filmes para
a televisão aberta. Afinal, quem está ganhando
dinheiro nesse mercado? Vamos aos números.

Longe das melhores expectativas, tanto
dos produtores quanto dos distribuidores, "Dois
Filhos de Francisco" foi uma boa surpresa para
todo mundo. Com 5.319.677 espectadores e uma
renda de RS 36.728.278, o filme de Breno Silvei-
ra foi o mais visto desde 1995 e o que mais deu
lucro. Para Rodrigo Saturnino, diretor-geral da
distribuidora Colum-
bia Tristar Buena
Vista do Brasil, "o
resultado foi muito
saudável, tanto para
a distribuidora quan-
to para o governo,
com os impostos".
Nas suas contas, a
Columbia ficou com
38%, já que entrou
como co-produto-
ra e distribuidora,

o que dá um total
aproximado de RS
13.956.745, dinheiro
que também inclui
os gastos de lança-
mento. A porcenta-
gem final, Saturnino
não divulga.

A história da ci-
nebiografia da dupla
sertaneja Zezé Di
Camargo e Luciano

começou quando eles
mesmos procuraram a distribuidora com a pro-
posta do filme na cabeça, mas sem nada pronto.
Saturnino e Wilson Cabral, diretor da Sony Pic-
tures Home Entertainment, decidiram apostar na
idéia e convidaram a produtora Conspiração para
viabilizar o projeto, visto que a empresa já tinha

trabalhando antes com a dupla e apresentava
boas condições para tocar o projeto. "O Breno
inclusive já tinha feito um clipe com eles, então
nos pareceu que essa parceria seria a ideal. Nós
demos muita opinião no roteiro e alguns palpites
na edição, mas não interferimos na filmagem nem
fizemos cortes na edição", explica Saturnino.

Essa política de pegar o projeto no início não
chega a ser uma

aaaaaaaaaaas, regra na Columbia,
mas eles acreditam
que é uma boa for-
ma de construir um
filme e de ter mais
chances de êxito.
Os demais co-pro-
dutores ou produ-
tores associados
não têm um poder
de interferência tão
direto, mas inves-
tem nos filmes e
têm uma porcenta-
gem dos lucros da
produção, quando
sobra. No caso de

"Dois Filhos de Francisco", um deles foi Daniel
Filho, diretor de cinema, dono da Lereby Produ-
ções e diretor artístico da Globo Filmes, empresa
que também entra como co-produtora. Ou seja,
no fundo, as grandes produções brasileiras são
feitas quase como uma grande cooperativa, na
qual somente um produtor tem poder majoritário.

Além de "Dois Filhos de Francisco", Daniel
também é o diretor de "Se Eu Fosse Você", o ter-
ceiro filme mais visto desde 1995, cuja produção
de maior porcentagem é da Total Entertainment,
mas a Lereby também atua quase de igual para
igual. "Cazuza - O Tempo Não Pára" foi dirigido
por Sandra Werneck, que também é sócia na
Lereby. Daniel também está na co-produção de
"Sexo, Amor e Traição", 13a da lista. "A minha
posição enquanto produtora é de 12 milhões de
espectadores nos últimos sete anos. Isso sem
contar a produção associada. Eu vivo exclusiva-



mente de cinema e tenho muita sorte. Aparente-
mente, esse número pode parecer muito, mas, se
você pensar no tempo empreendido num projeto e
quanto tempo você vai precisar para emendar um
outro projeto, verá que as pessoas estão vivendo
disso, mas nada extraordinariamente", diz Daniel.

A Lereby começou a funcionar em 1997 e
teve o seu primeiro grande sucesso de bilheteria
em 2001, com "A Partilha". Foram 1.449.411 es-
pectadores. "Eu tento manter a produtora de uma
forma que ela não pare, para que eu tenha uma
continuidade de filmes. As pessoas que vivem de
cinema têm que estar atentas e filmando pratica-
mente sem parar; e empreendendo no cinema,
criando textos, comprando textos, desenvolvendo
roteiros. Eu estou desenvolvendo uns cinco rotei-
ros, estou pagando por eles. Apesar de ter uma
lei que estipula que você pode pegar um dinheiro
[público] para o desenvolvimento de um projeto,
mesmo assim esse dinheiro é muito difícil de sair.
A captação financeira do filme está muito difícil".

Missão de buscar platéias
No caso ainda de "Se Eu Fosse Você", um

dos diretores da Total, Marcos Didonet, detalha
um pouco mais sobre a distribuição da renda e
o reinvestimento na produtora. Dos R$ 28.916.137
da renda bruta da bilheteria, cerca de RS 1,8 mi-
lhão voltou para a Total, e a maior parte foi utiliza-
da para pagar dívidas. "O filme não se pagou na
bilheteria. Desse montante, só conseguimos usar
de R$ 200 mil a 300 mil para reinvestir em projetos
e consolidar o nome da produtora no mercado",
afirma Didonet. A empresa foi criada em 1998 e
busca produzirfilmes de apelo popular. "Nós ana-
lisamos os projetos, a técnica, estudo de viabilida-
de, estrutura. Sabíamos o que nós queríamos des-
de o início, não lançamos a Total pensando num
filme só. Nós temos a missão de buscar platéias".

Na mesma linha, a diretora e produtora da
Natasha Entertainment, Paula Lavigne, tam-
bém busca um diálogo maior com o público
e tem preferência por filmes mais populares.
Guel Arraes é um dos parceiros da produto-
ra, e o caminho parece que está dando certo.
"Lisbela e o Prisioneiro", lançado em 2003,
teve 3.169.860 espectadores e uma renda de R$
19.915.933, ficando em 5S lugar na lista. Mes-
mo assim, para a produtora só retornou pouco
mais de R$ 1 milhão. "O produtor é o primei-
ro a colocar dinheiro e o último a receber, e
ainda recebe aos poucos. A distribuidora Fox
ficou com 20% a 30%, mas eles não quiseram
pagar nada, nem os impostos, nem o projetor.
Quando você tem um sucesso nas bilheterias,
as distribuidoras te recebem melhor, mas ao
mesmo tempo querem pagar menos, e os cus-
tos para a produtora aumentam", diz Paula.

"Cidade de Deus", de Fernando Meirelles,
a 4a maior bilheteria da lista, foi um filme de re-
cursos próprios, para o qual foram captados R$
7.584.935,26. Após o lançamento, 3.307.746 ingres-
sos foram vendidos e a renda de R$ 19.539.624
passou longe da conta bancária da produtora 02

Filmes, segundo Andréa Barata Ribeiro. "Só ago-
ra, cinco anos depois do lançamento, vamos rece-
ber algo em torno de US$ 50.000,00 da Wild Bun-
ch, que distribuiu o filme na Europa", conta ela.

A produtora e roteirista Rita Buzzar, da Ne-
xus Cinema e Vídeo, também está dando os pri-
meiros passos do filme posterior a um grande
sucesso. Em 2004, ela lançou "Olga" no mercado
e teve a surpresa dos 3.076.297 espectadores
do filme e da renda de R$ 20.363.415. O filme foi
feito esperando apenas 800 mil espectadores. A
porcentagem da produtora e das co-produtoras
(Globo Filmes, Lumière e Europa), ela não con-
ta, mas está conseguindo, aos poucos, utilizar
o lucro de "Olga" para investir em "Budapeste",

filme que tem co-produçao com a Hungria e é
baseado na obra homônima de Chico Buarque.
"Tem toda uma questão de compra de direitos, a
viabilização por meio das viagens - eu fui quatro
vezes para a Hungria negociar com co-produto-
res-, traduções do roteiro para o húngaro e para
o inglês, manutenção da produtora. Isso tudo foi
graças à minha parte do lucro do filme, mas é um
gasto bastante forte, custa dinheiro".

Adicional ds Renda
Um dos mecanismos governamentais que fo-

ram criados para fomentar a indústria cinemato-
gráfica brasileira é o Prêmio de Adicional de Ren-
da, criado pela MP 2.228/01 e regulamentado pela
Instrução Normativa n2 44, de 11 de novembro de
2005. Os recursos são provenientes do próprio or-
çamento da Agência Nacional de Cinema (Anci-
ne) e devem ser investidos em novos projetos, de
acordo com o segmento em que atua a empresa
premiada (produção, distribuição ou exibição). A
premiaçãose baseia no desempenho dasobras ci-
nematográficas no mercado de salas de exibição.

Para produtores e distribuidores, o cálculo é
sempre proporcional à renda bruta do filme, isto
é, quanto maior for a renda, maior será o prêmio,
sempre. Sobre a renda bruta, incidem alíquotas
de premiação, que variam conforme a faixa de
renda estabelecida pela Ancine. Simplificando
a fórmula matemática, segundo Marcelo Ikeda,
coordenador técnico da superintendência de
acompanhamento de mercado, funciona assim:

"Os crescimentos são decrescentes, ou seja,
a partir de uma renda de R$ 1.030.500 (que cor-
responde a um público de 150 mil espectadores
a um preço médio do ingresso de R$ 6,87), o filme
irá ganhar mais, mas proporcionalmente menos.
Um filme com renda de RS 4 milhões ganhará um
prêmio maior do que um de R$ 2 milhões, mas não



ganhará o dobro do prêmio, e sim um valor infe-
rior ao dobro, conforme as fórmulas de cálculo".

Na categoria de exibidor, a premiação é pro-
porcional ao número de dias em que o complexo
(de uma ou duas salas, somente) exibir obras
brasileiras de longa-metragem. Por outro lado,
há um outro parâmetro, que é o número de títulos
brasileiros exibidos por esse complexo. No caso
das salas que mais exibirem títulos brasileiros di-
ferentes, elas ganham um "plus" no prêmio. Nos
dois casos, os valores ficam condicionados a um
teto de RS 64 mil por complexo contemplado.

Dos filmes já citados, quatro deles
receberam o adicional: "Cazuza" (RS
324.867,44), "Olga" (R$324.098,66), "Se
Eu Fosse Você" (RS 314.804,71) e "Dois
Filhos de Francisco" (RS 310.399,72).
Para o produtor Roberto Faria, o mo-
delo do prêmio não contribui para a
independência do cinema brasileiro.
Ele acredita que seria mais interessan-
te estimular os filmes já prontos com
outros tipos de prêmios, mais demo-
cráticos, mas reforça que o processo
teria que ser a longo prazo.

"Minha proposta não é tirar os
incentivos atuais imediatamente, mas
a meta deve ser essa, até porque os incentivos
fiscais têm data para acabar. É preciso chegar,
um dia, a premiar o produtor que realizou seus
filmes com investimento privado. Na época do
Cinema Novo, não tinha
incentivo fiscal, mas Adi-
cional de Renda, confe-
rido após a realização e
seu lançamento. O Estado
não investia antes, por-
que quem desejasse fazer
cinema tinha de ter vo-
cação e disposição. Fora
isso, tinha a vantagem
de ninguém se meter na
escolha de seus filmes.
Essa decisão era de cada
um, que corria todos os
riscos, apostando no mer-
cado e no desempenho de
seus filmes", explica Faria.

Rendas extras com TV e DVD
Por enquanto, outra janela de receitas

para os produtores e distribuidores é a ven-
da dos filmes em DVD para lojas e locado-
ras, e para a televisão. Na maioria das vezes,
quando o filme não tem uma boa bilheteria,
o retorno do DVD e da TV é maior do que o do
cinema. Mas tratando-se de um sucesso, a
receita varia. Para os distribuidores de "Dois
Filhos de Francisco", por exemplo, o lucro na
bilheteria foi maior, segundo Saturnino. Para
Rita, no entanto, foi o contrário. Foram vendidas
70 mil cópias de "Olga", e a renda "vem mais
inteira", segundo ela. O filme chegou a ser ven-
dido por RS 9,90 numa loja de departamentos.

Enquanto isso, o DVD de "Lisbela e o Pri-
sioneiro" deu retorno para Paula tal qual o das
bilheterias, e ela aponta a pirataria como o

principal problema. "O DVD é ótimo
para nós também, até porque se a
renda do filme não pagar nem o seu
próprio lançamento, a dívida será
quitada na venda do DVD. Mas a
pirataria ainda nos atrapalha mui-
to. Como temos poucas salas po-
pulares, e o ingresso é caro, fica
difícil. De 'Ó Pai, Ó', eu encontrei
três versões piratas diferentes.
Se existissem mais salas, teria
estourado no cinema", acredita.

Daniel vê a venda dos filmes no DVD como
uma caixa preta. "Eu recebo um número X que
eles dizem que foi vendido, mas eu fico espan-
tado com os números. O ingresso eu contabilizo,

mas o DVD não. Não tenho controle
se a renda do DVD foi maior que a
da bilheteria. É como Deus, ou você
acredita ou não acredita". Para ele,
a televisão é uma fonte de renda
que dá um retorno mais fechado, e
aponta a parceria da Globo Filmes
como decisiva. "Quando você faz
um negócio com a televisão, você
recebe bem. A partir do momento
que você faz uma sociedade com
a Globo Filmes, de uma forma ou
de outra você está estipulando um
tipo de venda com a Rede Globo".

O valor da Globo Filmes
Cadu Rodrigues, diretor de operações da

Globo Filmes, confirma. A Globo Filmes funciona
mais como uma produtora e, segundo ele, há uma
metodologia para analisar estrutura, diálogos,
personagens, argumentação, e todo o ritmo do
roteiro. Ele é o primeiro que recebe os projetos,
que depois são analisados pelos diretores artís-
ticos da Globo Filmes: Daniel Filho e Guel Arraes.
Por fim, um conselho formado por eles e outros

membros decide. Mas
Cadu tem a responsabili-
dade de levar ao conselho
algum projeto que tenha a
cara da Globo Filmes e que
Daniel ou Guel não tenham
aprovado.

"Todos têm e não têm
a palavra final. Nós já pré-
escolhemos os filmes da
Globo Filmes cujo roteiro
vislumbre a possibilidade
de passar na TV Globo,
independente do público
que fizer. E sempre procu-

ramos ter filmes com a maior abran-
gência de público possível, mas dentro
de uma qualidade artística diferencia-
da", diz ele. Cadu também afirma que
a Globo Filmes faz recomendações no
roteiro, no elenco principal (que não
é obrigado a ser da TV Globo) e nas
filmagens. Mas não há, segundo ele,
direito a veto. O corte final é do diretor.

Desde 1998, a Globo Filmes já fez
61 co-produções, 90% delas com co-
produtores independentes e com 45

diretores diferentes. Na média, o percentual da
renda da bilheteria que chega até a empresa é
parte dos 10% a 25% que vêm para o produtor.
"A nossa participação é a função da mídia que
a gente investe X orçamento total do filme. O ati-
vo principal de investimento também é a mídia
na TV Globo, mais a nossa mão-de-obra. Além
disso, procuramos fazer divulgações dentro da
própria TV. Isso vale muito dinheiro, mas nós
não colocamos na conta. A conta média, quan-
do sobra para o produtor e o filme dá dinheiro,
é de 15% a 20% da receita bruta. Levando em
conta um ingresso médio de RS 8, sobram RS 2.
Nós temos de 10% a 25% de RS 2. É muito pouco
dinheiro. Nos melhores anos da Globo Filmes, nós
faturamos RS 5 milhões por ano numa empresa
que fatura RS 5 bilhões por ano", conclui ele.

"Olga", segundo Rita Buzzar, foi feito já com
a confirmação de que passa-
ria na TV Globo. Ela acredita
que havia o interesse em
levar um filme desse porte
tanto para as salas de cinema
quanto para a televisão, mas
que é preciso sempre medir
o peso do filme para talvez
evitar prejuízos. "Acho que
alguns projetos têm que ser
para o cinema, outros para

o DVD direto, outros para a televisão, e outros
para as três coisas. Tem que ver o tamanho do
que você está propondo. Às vezes, você tem um
filme que é uma pérola e, se for bem-lançado
no DVD, ele vai surtir mais efeito do que se ti-
ver um desgaste no cinema, com apenas 10 mil
espectadores, e já ficar com aquela coisa meio
negativa. De repente, você guarda. É uma coisa
de estratégia". Ela também espera que, futura-
mente, o preço do DVD caia ainda mais e que a
internet, por exemplo, também dê mais lucros e
viabilize a independência do cinema brasileiro.
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