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O MECENATO À VISTA
ENTREVISTA Adhemar Oliveira, dono do Cine Bombril, chamado
de caipira pelo secretário de Cultura paulistano, defende as marcas

A ANA PAULA SOUSA

A
parecer ou não aparecer, eis a
questão. Na entrevista conce-
dida à CartaCapital (ed. 496,
disponível em www.cartacapi-
tal.com.br), o secretário muni-

cipal de Cultura de São Paulo, Carlos Au-
gusto Calil, chamou de "caipira" a mania
brasileira de dar nomes de marcas a espa-
ços culturais. "Por que tem de se chamar
Teatro Cosipa? Dina Sfat não é um bom
nome?", perguntou. Os exemplos
se estenderam aos cinemas, que, na
capital paulista, vão de Bombril a
UOL, de HSBC a Unibanco.

Adhemar Oliveira, dono de várias
salas de cinema no Brasil, sentiu-se
atingido pelas declarações. Egresso
do cineclubismo, ele é um pioneiro
dessa onda. Em 1995, criou o Espa-
ço Banco Nacional de Cinema, em
São Paulo, tornado cult. De lá para
cá, viu o Nacional virar Unibanco,
criou o Unibanco Arteplex (pre-
sente também em Curitiba, Porto
Alegre e Rio), transformou o con-
junto de um shopping em Cine
TAM e, para tirar do buraco o Ci-
nearte, na avenida Paulista, fez
um acordo com a Bombril. A pa-
lha de aço ganhou, então, mais
uma utilidade: nome de cinema.

Por que tal prática virou moda no
País? Por que vamos o tempo todo
ao Credicard Hall, HSBC Brasil (an-
tes Tom Brasil) e Teatro Vivo? Para
Calil, mecenas bom é mecenas dis-
creto. Para Oliveira, a realidade brasileira
não nos permite tais luxos. "Se o poder pú-
blico tivesse ajudado o Cmearte, não te-
ríamos procurado a Bombril", cutuca.

O secretário, ao saber da reação, pon-
derou: "Minha referência ao breguismo
de colocar nome de patrocinador nos
equipamentos culturais não pretendia
atingir os seus diretores, e sim os depar-
tamentos de marketing das empresas,
que talvez façam essa exigência. Se fa-

zem isso em troca de investimento com
dinheiro próprio, é de se lamentar. Mas,
se a atitude é contrapartida de dinheiro
incentivado, aí é grave, é 'fazer abano
com chapéu alheio'".

Resultado de uma política ancorada
nas leis de incentivo fiscal - que dão à ini-
ciativa privada o papel de protagonista -
e reflexo da mentalidade empresarial, os
nomes de nossas casas de espetáculos e
cinemas impulsionam uma discussão so-
bre o modo brasileiro de fazer cultura.

CartaCapital: Por que os cinemas têm
esses nomes?
Adhemar Oliveira: Em primeiro lugar,
quero fazer uma ressalva. Não tenho na-
da contra o termo caipira. Sou um cai-
pira nascido no interior, com orgulho.
Mas, dizer que esses nomes são caipi-
ras, num tom jocoso, não me parece
correto. Devemos lembrar que, no Bra-
sil, toda a cultura foi repassada para as
leis de incentivo. E como se dissessem:
"Está aqui uma lei. Virem-se". Não exis-

te financiamento público direto.
Partindo desse pressuposto, é le-
gítimo dizer que a cultura precisa
de apoios privados para se estabe-
lecer no mercado. E caipira levar
o nome de uma empresa? Não. E
a solução encontrada. A Bombril
investiu 3 milhões de reais na re-
forma do cinema sem usar lei de
incentivo. TAM, IG e Banco Na-
cional, quando fiz o primeiro ci-
nema, também.

CC: Qual a atuação das empresas?
AO: No caso da Bombril, tínhamos
o Cinearte caindo aos pedaços e
eles pagaram a reforma toda. Na
TAM, houve uma modernização,
com custo menor. No Banco Nacio-
nal, o cinema estava fechado. Na
época, para visitá-lo com a diretora
de marketing do banco, tivemos de
pedir licença às prostitutas que es-
tavam na porta. Eles investiram 1,5
milhão de dólares num cinema que
se chamava Majestic, um nome bo-

nito, mas estava fechado. Em 15 anos, o
Espaço Unibanco produziu a revitaliza-
ção de um trecho da rua Augusta, deu
suporte à retomada do cinema brasilei-
ro, atendeu 7,5 milhões de pessoas.
Quer dizer, os benefícios públicos, ur-
banos, são bem-vindos, mas o benefício
dos bancos ou empresas é caipira.

CC: O secretário deu o exemplo, num trecho
que ficou fora da edição, do patrocinado de



uma exposição no Grand Palais, em Pa-
ris, que colocava apenas uma plaquinha,
discreta, com seu nome. Aqui, se busca a
exposição ostensiva. Por que não Cinear-
te e o nome Bombril menor? É exigência
dos patrocinadores?
AO: Não, sou eu que ofereço. O interes-
se da empresa, além dos benefícios cul-
turais e sociais, é ser reconhecida pela
sociedade pelo que fez. Se eu pusesse Ci-
nearte Bombril, a imprensa escreveria
"Lá no Cinearte" e esqueceria o nome
Bombril. O dinheiro investido viraria pó
em termos de retorno. Esse formato tem
sido valorizado no Brasil. Ao dizer que
na França ou não sei onde
é de outro jeito, seria im-
portante comentar como
é lá o investimento na cul-
tura por parte do Estado.

CC: Por que todos os seus ci-
nemas têm patrocinador?
AO: Por causa dos custos.
Os conjuntos de duas ou
três salas foram afetados
pelos multiplex. Cada mu-
dança no mercado cine-
matográfico significa um
investimento pesado. O in-
gresso médio, para retor-
nar o investimento, feito
em moeda estrangeira, é
alto. Se gastamos 8 milhões de reais, pre-
cisamos pensar num prazo para a amor-
tização do investimento. Isso explica um
pouco a lógica do parque exibidor. Onde
a recuperação se dá em menos tempo?
Nas regiões de classe A e B. O que o ca-
pital faz? Vai para essas regiões. E por
que vai para os shoppings? Por que o
shopping investe de 50% a 60% do to-
tal. Aí foram acabando as salas de rua. O
que deveria ser a política pública? Pre-
servar os cinemas geograficamente im-
portantes. Mas, para ter um cinema no
centro da cidade ou na Faria Lima (re-
gião nobre), você pagava o mesmo im-
posto. Porque não criar escalas de bene-
fícios? Estão começando a pensar nisso,
mas talvez tardiamente.

CC: Vocês procuraram o Estado para in-
vestir no Bombril?
AO: Passamos dois anos fazendo SOS Ci-
nearte, com 20 mil assinaturas, dizendo
que o cinema ia fechar e tentando evi-
tar que virasse uma igreja. Queríamos
recuperar o cinema, até como forma de

preservação urbana, mas não tínhamos
ajuda. Está aqui o Espaço para mostrar
que um cinema revaloriza o entorno.
Não é melhor ter o Espaço Unibanco do
que os cinemas Marabá, Paris, Ipiranga
(no centro) fechados? Qual a política pú-
blica para essas salas? Na França, entre
1986 e 1988, todos os cinemas foram re-
formados para manter as características
originais da cidade. Isso é política.

CC: Estamos centrados no cinema, mas o
hábito das marcas se estende para casas
de show e teatros. Isso não mostra o quan-
to é estreita a visão do empresariado bra-

sileiro, ou dos diretores
de marketing, quando o
assunto é cultura?
AO: Talvez. Mas a demo-
cracia grega não era uma
maravilha se comparada
com as de hoje, na Amé-
rica Latina? E o sonho e
a realidade. Para chegar
ao mundo do sonho,
você tem de passar por
mundos de realidade. Como produtor,
me deparo com o real. Seria melhor que
nada tivesse nome e as atividades cultu-
rais fossem gratuitas, mas, como se finan-
cia isso? Problema maior, para mim, é a
cultura transformada em evento.

CC: A que o senhor se refere?
AO: Aos eventos pensados só como
eventos, sem sentido de permanência.
Pense no número absurdo de festivais
que temos no País. Isso mostra como a
política cultural brasileira está centrada
na fugacidade. Há cidades que têm fes-
tivais há dez anos, mas não têm sala de

cinema. É um absurdo aprovar a cria-
ção desses festivais todos, sem critério.
Isso é política cultural? O que fazemos
aqui é permanente.

CC: Quando vocês usam lei de incentivo?
AO: Em atividades específicas, como
formação de platéia ou ampliação do
acesso. O único patrocínio para insta-
lação foi para recuperar o imóvel de
Botafogo, no Rio, num volume de 27%
do total. Quem é contra o incentivo,
deve discutir as leis, e não criticar em-
presas que as usam. Mas por que está
emperrada a discussão sobre a Lei

Rouanet? Ninguém sabe
o que pôr no lugar.

CC: A falta de salas de cine-
ma também tem a ver com
as leis de incentivo e a lógi-
ca do retorno de imagem?
AO: O capitalismo vai onde
a conta fecha. O empresá-
rio não é o Estado e, se não
pagar as contas, quebra. O
Estado deveria tomar para
si algumas áreas. Como o
cinema cobra ingresso, pa-
rece que não precisa de
nada. Mas Diadema (na
Grande São Paulo), aqui do
lado, não tem um cinema.
Qual o mecanismo públi-
co para que Diadema te-
nha salas com ingressos
acessíveis? Por que eu não
vou para Diadema? Por-
que, se até aqui é difícil
captar, imagine lá. É essa
a perversidade dos meca-
nismos. Eles nos encami-
nham para áreas de retor-
no de marketing, das clas-

ses A e B. Hoje, se a população das clas-
ses C e D resolver ir ao cinema, não tere-
mos salas suficientes. Então, será que o
problema é o nome Bombril?

CC: É que o nome Bombril, para o Cine-
arte, chamou atenção, não? É uma marca
que a gente só vê na cozinha...
AO: Tanto que a decoração tentou dar
um ar de casa ao cinema, com aqueles
móveis. Por que a Bombril faz isso? Ela
viu que podia conversar com a socieda-
de num outro diapasão, além de agregar
o valor de mecenato, sempre bem-vin-
do, seja ele caipira ou não. •
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