
O criador de "Tropa de Elite"fala sobre os bastidores do marke-
ting do filme nacional mais assistido no país no ano passado
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DIVULGAÇÃO

1- MARKETING - Na segunda semana de novem-
bro, "Tropa de Elite" conquistou a maior bilhete-

ria do cinema brasileiro em 2007. A que você atribui
esse bom desempenho?
JOSÉ PADILHA - Ao fato de o filme tratar de um
assunto que atinge diretamente a população brasi-
leira: a desorganização e, por vezes, a brutalidade
das polícias militares. Esse assunto, apesar da sua
importância, ainda era inédito no cinema.

2- MARKETING - De que maneira o marketing
contribuiu para o sucesso do longa-metragem?

PADILHA - Na verdade, o marketing do filme foi atí-
pico. Ele teve que tentar desfazer o efeito danoso da
pirataria, informando as diferenças entre o filme pi-
rata e a sua versão de cinema. Nesse sentido, creio
que ajudou muito.

3- MARKETING - Como o planejamento de mar-
keting do filme foi estruturado?

PADILHA - Quando começamos a pensar na estra-
tégia de marketing do filme, fomos surpreendidos
pela pirataria. Um levantamento feito pelo Ibope

mostrou que 11 milhões de pessoas assistiram ao
filme antes da estréia por meio de DVD pirata. Com
isso tivemos que antecipar o lançamento em oito
semanas e como o caso estava com grande reper-
cussão na mídia decidimos focar na assessoria de
imprensa. O resultado foi maravilhoso.

4- MARKETING - Além do site, quais as principais
estratégias desenvolvidas?

PADILHA - Os primeiros materiais de divulgação
foram os cartazes e banners de cinema. Como já
previa em nosso plano de marketing, divulgamos o
filme em TV aberta e fechada, rádio e jornais. Nesse
caso, procuramos concentrar o máximo de inserções
na semana anterior ao lançamento com o objetivo de
passar a mensagem "sexta-feira nos cinemas". Em
resumo, a estruturação do plano de marketing signifi-
cava aproveitar os espaços concedidos pelo jornalis-
mo, informar ao público a data de lançamento oficial
do filme e de que se tratava de um filme imperdível.

5- MARKETING - Quais empresas patrocinaram
ou apoiaram o filme?

PADILHA - Além da Petrobras e da Claro, os prin-
cipais patrocinadores do filme são BNDES, MRS
Logística, CSN, Riachuelo e Parmalat. Além disso,
tivemos o apoio da General Electric, dos Hotéis Ma-
rina e da Spoleto

6- MARKETING - Junto com o lançamento do fil-
me, você pretende licenciar produtos com a mar-

ca Tropa de Elite?



PADILHA - Pretendemos sim aproveitar o sucesso
do filme para criar produtos correlatos. É uma fór-
mula que a indústria do cinema americano usa e que
não pode ser desprezada.

7- MARKETING - Que tipo de produto licencia-
do da Tropa de Elite deverá surgir no mercado no

próximo ano?
PADILHJA - De todos os pedidos de licenciamento
feitos à produtora até o momento nenhum foi aprova-
do. Há um cuidado muito grande com essa questão
porque o personagem Capitão Nascimento não é
um herói e trabalhar com licenciamento nesse caso
seria transformá-lo em tal.

8- MARKETING -Já tem algum projeto de licen-
ciamento em negociação?

PADILHA - Até agora, só existe uma conversa de
transformar o filme em história em quadrinhos.

9- MARKETING - Quando "Tropa de Elite" irá se
transformar em um seriado de TV?

PADILHA - Não temos essas informações ainda. É

provável que em 2008 o filme se transforme em um
seriado. Estamos estudando propostas recebidas da
Globo, RedeTV!, Record, SBT, HBO e outras emisso-
ras de TV por assinatura.

- MARKETING - Qual o volume faturado pelo
filme  até  o momento?

PADILHA - Não tenho essa informação ainda. Mas
na segunda semana de novembro essa trama poli-
cial já havia conquistado a maior bilheteria do cine-
ma brasileiro durante o ano de 2007. Em três meses,
"Tropa de Elite" foi visto por mais de 2,5 milhões de
espectadores, assumindo o posto de filme nacional
mais rentável do ano, com um faturamento bruto de
R$ 16,5 milhões. No ranking dos dez filmes mais ren-
táveis de 2007, ele está na nona posição, à frente do
"Quarteto Fantástico 2". O retorno de mídia alcança-
do pelo filme foi superior ao investido na sua pro-
dução. Apenas com matérias publicadas na mídia
impressa registramos uma mídia espontânea equi-
valente a R$ 9,89 milhões - o que em centimetragem
corresponde a 64 quilômetros de papel utilizados
em matérias relacionadas a "Tropa de Elite".
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