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papel do produtor é exatamente esse:
cuidar de tudo, da escolha do dire-
tor ao responsável pelo figurino até a
locação dos ambientes para gravação.
Quem optar por trabalhar numa pro-
dutora já existente conseguirá, prova-
velmente, uma vaga de assistente, o
que é válido para acumular experiên-
cia. "Mas quem deseja mesmo em-
preender no ramo precisa ter o seu
próprio quintal" afirma Mariza.

Depois de aberta a empresa, o pas-
so seguinte é conseguir a aprovação
na Agência Nacional do Cinema (An-
cine) para captar recursos. O limite
estipulado para angariar fundos co-
meça baixo e aumenta a cada projeto.
Para as empresas do chamado
nível A, que têm menos de
70 minutos em produção
de filmes ou documen-
tários já realizados, o
limite para captar ré- |
cursos com patrocina-
dores é de R$ 500.000
e o orçamento total da
obra não pode passar de
R$ i milhão. Para quem
já está no nível B, que é
mais avançado — tem pelo
menos três obras produzidas, tota-
lizando mais de 70 minutos —,
o limite para angariar fundos é de
R$ 1 milhão e o orçamento deve ser
de, no máximo, R$ 2 milhões. Por
isso a recomendação, que na prática
acaba sendo uma obrigação, é co-
meçar fazendo curtas-metragens ou
documentários que requerem inves-
timento menor.

Em relação a orçamento, o pensa-
mento mais comum é sobre a dificul-
dade em obter recursos para finan-
ciar um filme. Mas a coisa não é tão
complicada como parece. A Petrobras
e o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES),
ambos instituições mistas, com capi-
tal público e privado, são os maiores
patrocinadores do cinema nacional.

Eles têm uma verba pré-defmída para
investir em cultura e sempre abrem
editais públicos de concorrência. Os
produtores apresentam seus projetos
e os melhores, na avaliação das em-
presas, são patrocinados. No caso das
organizações privadas, o processo de
seleção não tem a obrigatoriedade de
ser aberto ao público. Por isso, conta
valiosos pontos, além do currículo do
produtor, a sua rede de contatos.

Desde que foi aprovada a Lei do
Audiovisual, em 1993, ficou mais
fácil conseguir dinheiro das empre-
sas, porque elas podem investir em
cultura até 4% do valor a ser pago de
Imposto de Renda. Assim, em vez de

engordar a conta do Fisco,
financiam projetos, o

que acaba também
sendo uma ação
de marketing
para divulgar a
imagem da pró-
pria companhia.

O caminho
trilhado pela

carioca Zazen
Produções, há dez

anos no mercado, foi de
formiguinha, como de praxe.

Por nove anos produziu apenas
documentários. O primeiro, Os Car-
voeiros, com 70 minutos, foi em
1999. Ela ganhou mais notoriedade
com Ônibus 174, lançado em 2002.
O filme, de 128 minutos, é sobre o
seqüestro de um ônibus de trans-
porte público no Rio de Janeiro,
ocorrido dois anos antes. "Uma
forma de se estruturar é começar
fazendo documentários, que neces-
sitam de uma equipe pequena" diz
James D'Arcy, produtor executivo da
Zazen. Segundo ele, um documentá-
rio pode ser feito com cinco pessoas:
uma que cuide do som, um fotógrafo,
um diretor, um produtor e um as-
sistente", afirma. Os recursos neces-
sários também costumam ser bem

mais reduzidos. Ônibus 174 teve
um orçamento total de cerca de
R$ 700.000. Já Tropa de Elite, que foi
o primeiro filme de ficção da Zazen,
teve um orçamento de R$ 10,5 mi-
lhões. Lançado no ano passado, ele
mostra a guerra entre policiais e tra-
ficantes nos morros do Rio de Janeiro
sob a visão do Bope, o Batalhão de
Operações Policiais Especiais. Tropa
de Elite ganhou o prêmio máximo do
Festival de Berlim deste ano, realiza-
do no mês passado.

O CAMINHO a ser trilhado pelas
produtoras não é curto, muito menos
fácil. Além da busca constante por
recursos, o mercado cinematográfico
brasileiro enfrenta outro porém: um
crescimento inconstante. Há anos em
que obras nacionais registram grande
sucesso nas bilheterias, mas também
outros que são menos favoráveis.
Entre 1997 e 2001, a presença do pú-
blico na exibição de filmes nacionais
só cresceu. Depois disso, porém, os
períodos foram de oscilação. No ano
passado, por exemplo, mais de 10
milhões de pessoas foram ao cinema
ver filmes nacionais, o que rendeu
uma bilheteria de R$ 78,5 milhões. Os
números representam um aumento de
9,5% no faturamento, mas de apenas
2,8% de público em relação a 2006,
de acordo com a Ancine. O que cresce
constantemente é o número de obras
produzidas. Em 2004, o Brasil lançou
50 longas. No ano passado foram 75-

As cifras poderiam ser melhores
se houvesse mais espaço para exi-
bição. O maior problema do cinema
nacional hoje é o reduzido número de
salas. Elas só existem em menos de
10% das cidades brasileiras. Confor-
me dados do site Filme B, em 1976
havia 3.161 salas. Em 2003, eram ape-
nas 1.700, quase 50% menos. Isso
leva o país à marca de uma sala para
cada 93.400 habitantes. A proporção
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considerada ideal, segundo o crítico
de cinema Pedro Butcher, editor do
site Filme B, é de uma sala de exibi-
ção para cada 30.000 pessoas.

Os altos e baixos do mercado se
refletem no caixa das empresas do
setor. "Um grande obstáculo para
as produtoras é a instabilida-
de financeira", afirma
Débora Ivanov,
sócia da
Gullane
Fil-

se esquece da gestão do negócio. "A
produção toma tanto tempo e ener-
gia que acaba não sobrando fôlego
para cuidar da empresa, o que é um
erro" diz Débora.

É por pensar assim que a Gullane
conta com uma equipe fixa um pou-

co maior que a média. São
33 funcionários,

distribuí-
dos

mês,
produ-
tora paulis-
ta responsável
pela execução, entre
outros, de Bicho de Seíe Cabeças
e O Ano em que Meus Pois Saíram
de Férias — este último indicado pe-
lo Brasil para concorrer ao Oscar de
melhor filme estrangeiro na edição
deste ano. Por conta disso, faz-se
necessário ter uma estrutura em-
presarial sólida. Mas há quem se
preocupe apenas em fazer filmes e

em
áreas co-

mo jurídico, cap-
tação de recursos, negó-

cios internacionais e administrativo.
Mas nem sempre foi assim. No ano
2000, quando a empresa já funcionava
havia quatro anos, a equipe se resu-
mia a apenas um funcionário, além
dos três sócios. "Com uma equipe fixa
maior nos sentimos mais seguros para
alçar vôos mais altos e tocar mais de

um projeto simultaneamente" afirma
Débora. Assim, ameniza-se também
o problema da instabilidade financei-
ra. Entre os projetos concebidos pela
Gullane para manter a produção a todo
o vapor estão séries para a TV paga.

Outra saída para tapar buracos no
caixa é trabalhar com publicidade.
Apesar de a Atitude, a Morena Filmes,
a Zazen Produções e a Gullane terem
optado por atuar exclusivamente com
firmes e documentários, é importante
saber que nos comerciais pode estar
uma ótima fonte de receita. A Cons-

piração Filmes, que começou pe-
quena em 1991 e hoje possui 120

funcionários fixos, não abriu
mão da receita proporcionada
pelos anúncios. Um dos seus
sócios, Pedro Buarque de
Hollanda, conta que desde
o início a Conspiração quis
atuar em todas as áreas de
audiovisual. A empresa,
que tem entre seus lan-
çamentos mais recentes o
filme 2 Filhos de Francisco,
de 2005, surgiu junto com
a inauguração da MTV no

Brasil. Foi, então, um proces-
so natural focar inicialmente

na nova demanda que surgia,
a de produção de videoclipes.

Mas não demorou muito para que
desenvolvesse projetos de cinema.

O mercado publicitário, porém, foi de-
liberadamente buscado pelos sócios.
"Além de ser uma grande escola, ele
representa o maior faturamento das
produtoras no país", afirma Hollanda.
"O cinema está ganhando seu espaço,
mas só se obtém retorno financei-
ro expressivo com bilheterias acima
de um milhão de espectadores." Para
trabalhar com propaganda, porém, é
necessário manter uma equipe fixa
maior, como faz a Conspiração. "O
ciclo da publicidade é mais breve e
constante que o de cinema, por isso
requer uma estrutura mais ampla."
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