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Orlando Senna

A vez dos
distribuidores
brasileiros
Egresso da mesma geração de artistas baianos da qual 
surgiu Glauber Rocha, criador do Cinema Novo, Orlando 
Senna mantém uma relação antiga com a telona. Como
documentarista, co-digiriu o clássico Iracema, uma Transa Amazônica, de 
1974, ao lado de Jorge Bodanski. Desde 2003, Senna ocupa o cargo de Se-
cretário do Audiovisual, no Ministério da Cultura. Nesses quatro anos, o 
MinC dobrou o investimento no setor, e a participação do cinema nacional no mercado interno 
saltou de 6% para 12%. Seus próximos desafios são dar fôlego às distribuidoras locais e angariar 
recursos para co-produções estrangeiras.

Ruy Barata Neto
Fotos de Satoru Takaesu

Meio e Mensagem — Como o cinema brasileiro pode se 
tornar independente dos incentivos fi scais? 
Orlando Senna — Você está falando de um sonho de 
todos os países do mundo, com exceção da Índia e 
dos Estados Unidos, porque o cinema deles não 
necessita de apoio governamental para existir. 
Nenhum outro país, incluindo o Brasil, é auto-sus-
tentável, principalmente dentro da sala de cinema. 
Sabemos que o local de exibição, embora seja mui-
to importante para a carreira comercial de um fi lme 
nos outros canais, tem uma rentabilidade bem 
pequena atualmente. Um fi lme na verdade conse-
gue retorno com a televisão e a comercialização de 
DVD. O Brasil é um dos países que está na diantei-
ra no que se refere às tentativas de solucionar o 
problema da dependência do fi nanciamento gover-
namental. A ocupação do cinema nacional em 2006 
fi cou em cerca de 12%, mas nos lembremos de que 
até 2002 esse índice não passava de 6%. Então 
acabamos dobrando a participação do cinema na-
cional em seu próprio mercado. E o percentual 
conquistado hoje não existe em nenhum outro país 
latino-americano nem asiático, com exceção da 

Coréia do Sul, que baixou leis para garantir a ocu-
pação de 40% do cinema local. 
 
M&M — Como se chegou a esse resultado? 
Senna — Foram várias providências articuladas do 
governo para elevar essa participação. A primeira 
delas foi fi xar a atividade audiovisual como uma 
área estratégica, de prioridade para o Estado, coi-
sa que nunca existiu no Brasil. O segundo passo foi 
a questão da abrangência, uma vez que tivemos de 
estabelecer uma política audiovisual e não apenas 
cinematográfica. Com exceção da Embrafilme 
(Empresa Brasileira de Filmes S/A, criada em 
1969 pelo regime militar e extinta em 1990 na 
administração Collor), todos os outros governos 
foram indolentes neste aspecto. Em segundo lugar, 
nós nos preocupamos em estabelecer uma política 
de sintonia e articulação com todas as atividades 
do audiovisual, uma vez que o atual cenário é com-
pletamente diferente do de dez anos atrás. Quando 
um produtor faz um fi lme, precisa considerar as 
várias possibilidades da televisão e do DVD para 
ter lucro. O terceiro ponto foi direcionar os recur-

sos e as ações da Secretaria do Audiovisual para 
todo o território nacional, coisa que até então não 
existia. Tradicionalmente, 80% dos recursos e 
ações federais eram destinados apenas para o eixo 
Rio-São Paulo. 
 
M&M — Como essa questão foi equacionada? 
Senna — Buscamos mais dinheiro para fazer frente 
a essa redistribuição sem prejudicar o Rio nem São 
Paulo. O que o governo empregou nesses quatro 
anos é quase o dobro do que se empregava antes 
(os investimentos orçamentários cresceram de 
R$ 15 milhões em 2002 para R$ 25,5 milhões 
em 2006). Os entendimentos do Ministério da 
Cultura com as empresas estatais nos possibilita-
ram tomar várias providências de caráter industrial, 
como a criação de uma carteira de fi nanciamento 
para a construção de salas. Também tivemos a 
instalação dos Funcines (Fundos de Financia-
mentos da Indústria Cinematográfi ca Nacional, 
que podem ser criados por instituições fi nan-
ceiras), a abertura dos programas setoriais de 
exportações, em parceria com a Agência de Pro-
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Vamos lançar um fundo para co-

produções que também contará com 

investimentos das estatais. O Brasil 

é o mercado latino-americano que 

menos trabalha com investidores 

de fora. Na Argentina, 40% da 

produção é feita com outros países

moção de Exportações e Investimentos (Apex) e 
a criação da Agência Nacional do Cinema (Ancine), 
que foi fundada na administração anterior, mas só 
plenamente colocada em funcionamento nestes 
últimos quatro anos. 
 
M&M — E quais são as prioridades do governo para o 
audiovisual no segundo mandato? 
Senna — Existe para esta gestão um projeto de 
fortalecimento das empresas nacionais de distri-
buição de fi lmes. Temos várias companhias peque-
nas que estão em eterna situação de estrangula-
mento, em decorrência do próprio desenho do 
mercado, ocupado de forma hegemônica pelos 
distribuidores estrangeiros. Teremos de contar 
também com os bancos estatais para o fortaleci-
mento fi nanceiro, conjuntural até, dessas empre-
sas. O caminho é a injeção de recursos e a ação 
institucional de treinamento de profi ssionais. Ago-
ra, como isso vai ser feito ainda não posso adiantar. 
Estamos trabalhando nessa questão há dois anos. 
É que as nossas fontes são limitadas. Ou essas 
verbas virão do orçamento da Secretaria do Audio-
visual ou da Ancine, mais a atuação das estatais. E 
não são todas que podem fazer isso, apenas as que 
se interessam pelo audiovisual, como a Petrobras, 
o BNDES e mais recentemente a Eletrobrás, mas 
ainda de forma tímida. 
 
M&M — Seria certo dizer que muitos fi lmes nacionais 
acabam não chegando ao cinema porque os exibidores 
preferem buscar público com produções estrangeiras?
Senna — Não é bem assim. Esse problema também 
não é apenas brasileiro. Os Estados Unidos pro-
duzem perto de 900 fi lmes por ano e apenas 400 
têm realmente boa saída no cinema. Mais da me-
tade tem bilheterias insignifi cantes, indo buscar 
seu retorno nas outras mídias. É um engano pen-
sar que é exclusividade do Brasil ter fi lmes com 
pouca renda ou relegados à prateleira. Todo país 
cuja produção cinematográfica é significativa 
também tem mais da metade de seus fi lmes sem 
uma resposta adequada no circuito das salas de 
cinema. Mas o que fazer com isso é uma questão 
que tem a ver com as distribuidoras internacio-
nais, que dominam o mercado interno e não lan-
çam os fi lmes brasileiros como deveriam, exceto 
quando elas têm interesse também na produção. 
As nossas distribuidoras não têm cacife para fazer 
grandes lançamentos. Por isso, o caminho será o 
fortalecimento delas. Agora, todo fi lme brasileiro 
que teve lançamento parecido ao dos americanos 
rendeu mais do que eles. Todo fi lme brasileiro em 
programa de televisão tem uma audiência maior 
do que qualquer programa semelhante com fi lmes 
estrangeiros. Está muito claro que não existe a 
questão de que o público brasileiro não gosta de 
fi lme nacional. O que falta é promoção, visibilida-
de, nada mais. 
 
M&M — Mas outro problema é o pequeno número de 
salas de cinema no País. Como a questão é tratada? 
Senna — A nossa iniciativa foi a criação, em con-
junto com o BNDES, da carteira direcionada à 
construção de salas. Embora alguns empresários 
já estejam utilizando bem o fi nanciamento, como 
o Arteplex, por exemplo — que atualmente está 
construindo dez novos cinemas —, outros acham 
que o piso do fi nanciamento deve diminuir. O BN-
DES nunca estabeleceu nenhuma carteira com 
investimentos abaixo de R$ 10 milhões, mas con-
seguimos renegociar esse piso para R$ 1 milhão, o 
que já foi uma vitória da Secretaria do Audiovisual. 
Ainda assim existem pequenos empresários que 

querem fazer pequenos cinemas, que custam R$ 
500 mil e não R$ 1 milhão. Claro que há outras 
carteiras do BNDES que podem atender a essa 
demanda, mas não nas condições especiais que a 
carteira para a construção de salas oferece. Então, 
já está previsto, inclusive, fazer uma pequena re-
visão nessa carteira. Também considero que a 
desde o fi nal de 2006 os Funcines (instituídos em 
2003) se instalaram e se organizaram de fato. Eu 
espero que, a partir deste ano, a destinação de 
recursos para infra-estrutura, produção e distribui-
ção já comece a funcionar de forma mais efetiva.  
 
M&M — Como o governo pretende atuar para garantir 
um maior espaço da produção independente na TV? 
Senna — Algo interessante vai acontecer neste ano 
com a reorganização da TV pública — que eu cha-

mo de refundação — dentro de um grande fó-
rum, que começou em setembro e vai até o início 
de abril (trata-se do 1o Fórum Nacional de TVs 
Públicas, que conta com a participação de 
representantes dos governos federal, estadu-
ais e municipais, da sociedade civil e de 
setores ligados à produção televisiva). Desse 
encontro sairá uma política institucional que 
resultará em uma ampliação de todas as possi-
bilidades da TV pública brasileira. O trabalho se 
dará com a reorganização de toda a rede, a am-
pliação da produção de conteúdos — de uma 
maneira geral, sempre em parceria com produ-
tores independentes — e a adoção de novos 
modelos de negócio, porque o cenário de con-
vergência exige isso e a TV pública ainda patina 
nesse aspecto. É uma reorganização forte, ten-
tando corrigir os desajustes que existem histo-
ricamente nesse setor. Vale lembrar que o único 
país onde a televisão começou como comercial 
foi o Brasil. Em nenhum outro foi assim. Aqui, 
apenas 18 anos depois da instalação de emissoras 
comerciais foi que surgiu a TV pública. Como 
também só aqui as privadas conquistaram o di-
reito de só colocar no ar o que produzem, e isso 
não existe no mundo. Vamos tentar corrigir essas 
deformidades de uma maneira geral. Mas essa 
ação se dirige especifi camente à TV pública. 

M&M — E com relação às TVs comerciais? 
Senna — Começamos com o Documenta Brasil — 
uma parceria da Secretaria do Audiovisual com o 
SBT —, cujos fi lmes têm duas versões: uma para 
cinema e outra para a TV, posterior. Essa foi a 
primeira experiência. O que temos em perspectiva 
é expandir a aliança para outras emissoras. Quan-
do fechamos com o SBT, que tem quatro fi lmes 
previstos no cinema, depois exibidos na emissora, 
tivemos propostas de algumas televisões, como a 
Record, a Bandeirantes e até a Globo, que de vez 
em quando volta a tocar no assunto. E não precisam 
apenas ser documentários, podem ser fi cção e até 
animação, segmento em que uma delas está inte-
ressada. Por enquanto, é apenas um início, mas 
temos de sedimentar entre as TVs a noção de que 
a co-produção independente é vantajosa não só 

comercialmente como também no que diz respeito 
à oxigenação da programação. 
 
M&M — Muitos produtores reclamam da difi culdade 
em captar recursos em território nacional para compor 
sua parte de investimentos em um projeto de co-pro-
dução internacional. Como a Secretaria deve atuar 
para ajudar a solucionar esse problema? 
Senna — Pela primeira vez no Brasil começa a se 
desenvolver uma política de co-produção. Vamos 
lançar um fundo específi co para co-produções que 
contará também com investimentos das estatais. O 
Brasil é o país latino-americano que menos fez co-
produção historicamente e que menos continua 
fazendo. Todos os nossos vizinhos têm uma ativida-
de muito forte nessa seara, como a Argentina, onde 
40% da produção é feita com outros países, sem 
falar da Bolívia e da Colômbia, onde quase todos os 
fi lmes são co-produzidos. No Chile, 50% deles são 
co-produções. Aqui, ao contrário, não chega a 5%. 
Eu senti na pele como Secretário do Audiovisual a 
difi culdade dos produtores em fazer co-produção. 
Realizamos apenas cinco ou seis delas em quatro 
anos. Os nossos produtores têm uma oferta muito 
grande do exterior, mas não podem segurar os con-
tratos porque não têm fonte para a contrapartida 
de investimento. Ao todo, cem propostas européias 
de co-produções caíram em quatro anos.
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