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A imagem violenta do Brasil no exterior, reforçada pelos próprios filmes nacionais que exploram a 
criminalidade, já não assusta tanto os produtores de Hollywood. No último ano, pelo menos três 
grandes produções internacionais faladas em inglês foram parcialmente rodadas no país. Antes 
conhecido lá fora apenas pelas paisagens exóticas, pelo clima tropical e pela hospitalidade do 
povo, o Brasil começa a tornar-se mais competitivo no mercado mundial de locações de filmes, 
graças aos incentivos fiscais, aos acordos de co-produção e à mão-de-obra mais barata - cerca de 
40% na comparação com a América do Norte e a Europa.   
 
Escolhido para inaugurar, hoje, a 61ª edição do Festival de Cinema de Cannes, onde também 
concorre à Palma de Ouro, "Ensaio sobre a Cegueira" é um dos longas-metragens ambientados no 
Brasil. Mais precisamente em São Paulo, onde foi filmada boa parte das cenas externas dessa 
adaptação do livro de José Saramago - um drama que retrata o caos instalado numa metrópole 
(não-identificada) onde a população começa a perder a visão. Até "blockbusters" inéditos como 
"Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" e o novo "O Incrível Hulk" trazem paisagens 
nacionais - o primeiro estréia por aqui no dia 22 e o segundo entra em cartaz em 13 de junho. 
Com exibição "hors concurs" neste domingo, dia 18, em Cannes, a quarta aventura do arqueólogo 
interpretado por Harrison Ford teve cena de ação rodada nas cataratas de Foz do Iguaçu, 
enquanto o cientista Bruce Banner (agora vivido por Edward Norton) foi parar no Rio de Janeiro, 
onde tenta encontrar a cura para a contaminação radioativa que o transforma na criatura verde.   
 
"Apesar da despesa extra com a viagem de todo o elenco e da equipe técnica, saiu mais barato 
filmar no Brasil do que se tivéssemos tentado recriar uma locação com cachoeira, favela e floresta 
em Toronto, onde rodamos a maioria das cenas de interiores", diz a americana Gale Anne Hurd, 
da produtora Valhalla Motion Pictures, de Los Angeles. Ela passou duas semanas de novembro 
filmando "O Incrível Hulk" no Rio.   
 
Por estar associada à produtora carioca Zohar International, a Valhalla ainda teve direito à 
renúncia fiscal. Pela Lei do Audiovisual, a dedução é limitada a 3% para pessoa jurídica, que deve 
ser buscada pelo produtor brasileiro. Em contrapartida, a empresa estrangeira precisa garantir 
40% dos direitos da obra ao parceiro nacional e a produção precisa empregar pelo menos dois 
terços de artistas e técnicos brasileiros. "Os profissionais locais que contratamos corresponderam 
às expectativas, apresentando habilidade e comprometimento imprescindíveis numa grande 
produção", diz Hurd.   
 
Parceiro brasileiro da Valhalla, o produtor Roberto Bakker acredita que o boca-a-boca favorável 
deve aumentar ainda mais a procura de locações nacionais por parte de equipes estrangeiras. 
"Quem vem para cá, sai falando maravilhas do país, sem contar que ainda oferecemos um clima 
tropical e estações contrárias às da Europa e do EUA. Quando o inverno aperta por lá, o Brasil é 
uma ótima opção." Um dos produtores com maior experiência em títulos internacionais rodados 
no país (ele foi desenhista de produção de "O Curandeiro da Selva", em 1992, e "A Floresta das 
Esmeraldas", em 1985), Bakker já está comprometido a assessorar mais duas equipes de 
Hollywood no Brasil. "The Brazilian Job", a continuação do filme "Uma Saída de Mestre´´ (2003) 
será rodada no Rio de Janeiro, e "O Monstro da Lagoa Negra", o "remake" do clássico de horror de 
1954, terá locações na Amazônia. Ainda em fase de roteiro, os dois projetos só devem ganhar 
sinal verde para filmagens no começo do ano que vem.   
 
Andréa Barata Ribeiro, produtora da O2 Filmes, também está convencida de ter impressionado os 
parceiros estrangeiros na realização de "Ensaio sobre a Cegueira", estrelado por Julianne Moore e 
Mark Ruffalo que foi rodado em São Paulo durante três semanas, em outubro do ano passado. 
"Nossa indústria ainda pode ser pequena, mas é extremamente profissional." Apesar de o filme 
ser dirigido pelo paulista Fernando Meirelles, rodar no Brasil não estava inicialmente nos planos 



dos co-produtores canadenses, da Rhombus Media. "Mas eles compraram a idéia rapidamente, ao 
visitarem as locações e conhecerem a nossa infra-estrutura", lembra a produtora.   
 
A experiência acabou agradando os estrangeiros. "Foi a co-produção mais autêntica que já 
fizemos, onde os dois lados contribuíram igualmente. Foi muito melhor que trabalhar com os 
europeus", diz Niv Fichman, produtor da Rhombus Media. Outro aspecto que o surpreendeu foi o 
mecanismo das leis de incentivo no Brasil. "Eu costumava pensar que o Canadá era o melhor 
lugar do mundo nesse sentido, mas o Brasil é tão bom quanto. Ninguém no exterior sabe que é 
possível levantar de US$ 3 milhões a US$ 4 milhões no país. Isso desde que a produtora local 
maximize os incentivos, o que a O2 Filmes conseguiu, fazendo com que a verba brasileira fosse 
igual ao valor da captação de recursos pelo sistema canadense."   
 
Isso foi possível graças ao acordo de co-produção existente entre Brasil e Canadá, que permite à 
obra ser qualificada como filme nacional nos dois países, podendo captar recursos em ambos os 
territórios. O Brasil também tem acordos com Argentina, Alemanha, Chile, Espanha, França, 
Itália, Venezuela e Portugal.   
 
Na visão de Fichman, produtor de mais de 60 filmes, o Brasil já pode ser considerado um destino 
de primeira classe para longas internacionais. "Seus estúdios e laboratórios de cinema são 
compatíveis com o padrão de Hollywood".   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 maio 2008, Tecnologia&Telecom, p. B2. 


