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De cinema a publicidade, estrangeiros buscam cenários de Rio e São Paulo Brasil cresce na 
preferência das produções mundiais. Este ano, já foram 52 

Eliane Oliveira 

BRASÍLIA. Ainda incipiente, mas com grande potencial, o mercado de locações de cenários 
brasileiros, com produções em parceria entre empresas nacionais e estrangeiras, vem crescendo, no 
rastro de países que já exploram com sucesso o setor de audiovisual, como Estados Unidos, Índia, 
Argentina, Nova Zelândia, México, África do Sul, Rússia e Austrália. E a preferência não se 
restringe à Amazônia, com suas belezas naturais e forte apelo ambiental, que move discussões 
apaixonadas no mundo todo. Rio e São Paulo foram as principais cidades, no ano passado, em que se 
produziram documentários, propagandas, programas de TV, longasmetragens, videoclipes e até 
propaganda institucional. 
 
Na área cinematográfica, “Anaconda”, na Amazônia; “O Incrível Hulk 2”, filmado parcialmente no 
Rio; e “El Passado”, com uma rápida passagem por São Paulo, são alguns dos exemplos conhecidos.
 
Também correm rumores de que “Velozes e Furiosos 4” será filmado no Brasil. 
 
A lista de produções aprovadas de janeiro ao início de março deste ano, divulgada pela Agência 
Nacional de Cinema (Ancine), é extensa: foram 52 projetos, que devem ser concluídos ainda em 
2008. As filmagens devem ser feitas em diversos estados. No ano de 2007, foram 224 produções. 
 
Rio de Janeiro é forte em filmes publicitários Em publicidade, o forte é o Rio de Janeiro, com nada 
menos do que 68% das locações. 
 
O Centro do Rio, destaca a gerente de projetos da Associação Brasileira das Produtoras de 
Audiovisual (APRO), Rita Valente, pode passar por qualquer cidade européia, como Roma, Lisboa e 
Paris. 
 
— Esta época é de frio nesses países e aqui temos sol — diz Rita, lembrando que, pela legislação em 
vigor, para cada trabalhador estrangeiro, devem ser contratados três brasileiros. 
 
Cristiano Lima Braga, da Agência Brasileira de Promoção das Exportações e dos Investimentos 
(Apex), cita como exemplo o seriado CSI (sobre investigação criminal). A equipe gravou um 
episódio da série no Rio. A co-produção, estimada em US$ 500 mil, foi feita em parceria com a Film
Planet. 
 
Braga destaca que acordos para co-produções em território brasileiro são resultado de meses de 
negociação. As conversas geralmente começam com a realização da Locations Trade Show, feira 
que será realizada em Santa Monica, na Califórnia (EUA), de 10 a 12 de abril. 
 
A rede de lojas de design Next, presente no Reino Unido e na Irlanda, veiculará comerciais gravados
em Mangaratiba, no Rio, e na capital, para uma campanha relacionada a verão e carnaval. 
 
O investimento inicial chega a 135 mil libras esterlinas (R$ 453 mil). Já a japonesa Pyramid está 
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filmando um comercialdocumentário na Amazônia, orçado em US$ 250 mil. 
 
A Ocean Films, que semana passada filmou no Centro do Rio, juntamente com a produtora britânica 
Love, está trabalhando com duas produtoras que vieram filmar no Brasil. 
 
— É um mercado que cresce sem parar. Estamos já quase assinando contrato com os ingleses para 
filmar um longa no Nordeste — conta João Roni, da Ocean Films. 
 
— A Argentina é um concorrente forte. Mas estamos indo bem tanto na área publicitária como com 
contatos que temos feito em Los Angeles — ressalta ele. 
 
Para se ter uma idéia do tamanho do mercado, diz Roni, basta olhar os números. O cinema brasileiro 
havia gerado uma receita de US$ 56 milhões em todo o ano de 2006. O custo médio de um único 
longa metragem americano é de cerca de US$ 60 milhões. 
 
— Nosso potencial de negócios é enorme. O problema é que, ao contrário de outros países, não 
temos incentivos fiscais e a burocracia está sempre presente — afirma. 
 
País deve desbancar a África do Sul em breve De acordo com a presidente da Associação Brasileira 
de Film Commissions (Abrafic), Ana Cristina Costa e Silva, o Brasil é visto hoje até pelos 
concorrentes como o grande destino de produções audiovisuais no futuro. 
 
Ela acredita que o país deverá desbancar a África do Sul, favorecida durante anos pelos baixos 
custos de produção e por ter estações contrárias às do Hemisfério Norte. 
 
— A demanda pela África do Sul entrou em declínio, porque houve uma saturação das imagens do 
país — explica Ana Cristina. 
 
Dados de um estudo feito em 2007 pelo Ministério do Turismo apontam os reflexos no turismo em 
países que serviram de locação de co-produções internacionais. 
 
Exemplos: o filme “A praia”, passado na Tailândia, teve como impacto aumento de 22% no mercado 
jovem, em 2000. Já “O resgate do soldado Ryan” fez o número de turistas americanos na Normandia 
(França) crescer 40%. 
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 mar. 2008. Economia, p. 31.     




