
A crise dos 6,9% 
Mauro Ventura 
 
Em 2003, os filmes brasileiros dominaram quase um quarto do mercado — 22%. Este ano, até 
agora, o número baixou para inquietantes 6,9%. O sinal de alerta foi aceso pelo produtor Luiz 
Carlos Barreto, o Barretão, no Prêmio Contigo de Cinema, quando disse que era "absolutamente 
ridículo continuar a aceitar essa taxa". Os cineastas buscam entender por que o público não tem 
comparecido, já que os filmes têm sido feitos, a cada semana há novos lançamentos, e nunca a 
imagem do cinema nacional esteve tão boa. — Este ano vai ser ruim para o cinema no Brasil e, 
mais ainda, para o cinema brasileiro. É bom aprendermos a conviver com essa crise nos 
próximos anos — diz Paulo Sérgio Almeida, da Filme B, empresa de análise do mercado. E razões 
para o problema não faltam. 
 
Os grandes vilões são o preço do ingresso e a concorrência estrangeira — diz Renato Aragão, 
que lançou "O guerreiro Didi e a ninja Lili" e alcançou apenas 257 mil espectadores. — Saí de 
dezembro para julho porque a concorrência era grande. Foi pior. Nunca tinha estreado com oito 
concorrentes, que tomaram 3.300 salas. Fiquei espremido com 130 cópias, na periferia. 
 
Carlos Reichenbach, que viu seu "Falsa loura" ter pouco mais de nove mil espectadores, mesmo 
com Cauã Reymond e Rosane Mulhol-land no elenco, lamenta que os filmes médios, 
independentes, só entrem em salas de arte. 
 
O que me deprime particularmente é que não consigo chegar a meus protagonistas: operárias, 
proletárias. O tipo de público que era fiel aos filmes brasileiros sempre foi o das classes C e D. E 
cinema virou diversão de elite. O produtor Diler Trindade concorda. 
 
Não há cinema em 92% dos municípios brasileiros. As salas são concentradas nos municípios de 
renda mais abastada. E a tendência é abrir mais e mais salas Ws (como as que o Cinemark 
inaugurou em São Paulo, com preços entre R$ 35 e R$ 46). Procuram cada vez mais quem tem 
poder de compra, que é quem mais tem preconceito contra o cinema brasileiro. Quem aprecia o 
cinema nacional é justamente o povo. É ele que gosta de sua esquina. 
 
Ele diz que é preciso criar o vale-cultura. 
 
O governo fomentou a produção, a distribuição e até a exibição, mas nunca fomentou o 
espectador. A exemplo do vale-transporte e do tíquete-refeição, a empresa poderia dar o vale, 
que seria dedutível do Imposto de Renda, para se assistir à cultura nacional. Barretão diz que há 
dois anos se luta pela instituição do vale-cultura. 
 
São de 30 milhões a 35 milhões de trabalhadores de baixa renda que iriam se inserir no mercado 
cultural. 
 
Diler tem outra proposta, mais polêmica: ingressos diferenciados. 
 
Afinal, as produções nacionais custam em média US$ 2 milhões, contra US$ 100 milhões das 
americanas. 
 
Reichenbach pensa parecido: 
 
É uma solução de emergência, mas utópica: qualquer filme brasileiro deveria entrar ao preço de 
uma passagem de ônibus. Nos anos 60, eu deixava de comprar um maço de cigarros para ver 
dois filmes. 
 
 
Leia mais: 
 
 
Muitos filmes, mas pouco competitivos 
 



Diretor da Ancine diz que é preciso usar critérios como desempenho de mercado 
 
Não é por falta de produção que o cinema brasileiro tem atraído pouco público. Segundo Paulo 
Sérgio Almeida, estão sendo produzidos 300 filmes no país. Outros 300 estão em processo de 
captação. Há 14 sendo rodados, 69 em fase de montagem, 34 prontos que devem estrear este 
ano e 75 sem data de lançamento. 
 
Mas estamos no modelo certo? Não sei — diz Almeida. — Ele é altamente democrático, mas não 
tem objetivo definido de fazer bilheteria. 
 
Entre os mecanismos que financiam o cinema brasileiro estão os artigos 1º e 1º - A da Lei do 
Audiovisual — que concedem isenção fiscal às empresas patrocinadoras — e o artigo 3º — que 
permite às majors (distribuidoras estrangeiras) deduzir um percentual de suas remessas se 
investirem em filmes brasileiros. As principais empresas patrocinadoras são a Petrobras e o 
BNDES, que selecionam os projetos em suas comissões. Bruno Wai-ner, da Downtown, única 
distribuidora privada dedicada exclusivamente ao cinema brasileiro, lamenta que não haja 
preocupação em ser competitivo. 
 
É escandalosa a forma como aplicam a verba. Beira a irresponsabilidade a maneira como as 
estatais investem esse caminhão de dinheiro no cinema brasileiro — diz ele, que apresentou em 
São Paulo a palestra "Por que o cinema brasileiro diminuiu a taxa de ocupação enquanto houve 
enorme aumento de títulos?". 
 
Ele diz que, dos 38 filmes brasileiros lançados este ano, apenas sete são de mercado: "Meu 
nome não é Johnny", "Sexo com amor", "Era uma vez", "O guerreiro Didi e a ninja Lili", "Xuxa 
em sonho de menina", "Polaróides urbanas" e "Chega de saudade". E, dos cerca de 500 filmes 
brasileiros produzidos e distribuídos de 1994 a 2007,140 venderam 91,5% dos ingressos. 
 
Esses são os que tiveram investimento pesado das distribuidoras na produção, os que o 
distribuidor olhou e falou: vou apostar nele porque é cavalo vencedor. Produz-se muito no Brasil, 
mas muito poucos se enquadram na categoria competitivos. Se você separasse esses 140 dos 
demais, a performance do cinema brasileiro seria uma das melhores do mundo. 
 
Para Almeida, também falta investir em filmes ambiciosos. 
 
Participei de várias comissões de seleção e ouvia dizerem: "Esse filme não precisa de dinheiro, 
porque já tem artigo 3º. Vamos dar para esse pobre coitado." Procurava-se bombardear esses 
filmes, independentemente do mérito. O resultado é que se criou um monte de filmes pequenos. 
Por que não se separa edital para filme comercial? 
 
Barretão também faz críticas. 
 
Nunca se investiu tanto em produção quanto no governo Lula. Só que os critérios foram muito 
orientados numa política de fazer cinema-cabeça, de experimentação, de renovação de 
linguagem. Tem que ter, mas não ser a maioria. Cheguei a ouvir: "Agora vamos fazer uma 
substituição de geração". Foram feitas comissões absurdas, numa política orientada pelo MinC. A 
ponto de Nelson Pereira dos Santos estar lutando para fazer um documentário sobre Tom Jobim 
e não conseguir captar. As estatais vêm corrigindo essa política equivocada, mas até dar 
resultado vai demorar. 
 
Sérgio Sá Leitão, diretor da Ancine, garante que a agência está "extremamente preocupada" 
com a situação. 
 
O modelo chegou ao esgotamento. Temos que favorecer o desenvolvimento do mercado, 
valorizar a meritocracia, a performance anterior, o fato de o filme já ter distribuidora. O Breno 
Silveira fez "2 filhos de Francisco", que gerou emprego e satisfez o público. Quando terminou, foi 
para o fim da fila. É como se ter feito um sucesso contribuísse muito pouco para o que vai 
acontecer depois — critica. 
 



Ele diz que o volume investido pelo Estado este ano no audiovisual vai ficar entre US$ 200 
milhões e US$ 250 milhões. 
 
Mas investe-se muito em produção e pouco em distribuição, exibição/comercialização e infra-
estrutura. E boa parte do dinheiro em produção é injetada por critérios que não o de 
desempenho de mercado. 
 
Ele diz que os três únicos mecanismos que funcionam segundo uma lógica de mercado são o 
artigo 3º, os funcines — fundos de financiamento — e o prêmio adicional de renda, que toma 
como referência as bilheterias. 
 
Precisamos aumentar o peso desses três mecanismos. E vamos ter um quarto, o Fundo Setorial 
do Audiovisual, que será o grande investimento para uma política efetiva de desenvolvimento de 
mercado. 
 
O fundo, prometido para outubro, vai contemplar todos os elos da cadeia produtiva, da produção 
à construção de salas. A idéia também é estimular a feitura de filmes competitivos. 
 
Leva dinheiro e tem mais vantagens quem já demonstrou que obtém resultado econômico — diz 
Sá Leitão. 
 
Para Carla Camurati, falta no Brasil formação de platéia. Essa foi uma das razões que a levaram 
a criar o Festival Internacional de Cinema Infantil, que começa amanhã sua sexta edição. 
 
As pessoas que assistem hoje a filmes são as que tiveram esse hábito desde a infância.  
 
Leia mais: 
 
Notas sobre um velório 
Carlos Diegues 
 
De vez em quando, o cinema brasileiro "morre". Tem sido assim através dos 110 anos de sua 
existência. É como se a nação não pudesse (ou não quisesse) acreditar que tem capacidade para 
produzir filmes. Quando eles são feitos e fazem algum sucesso, preferimos imaginar que se trata 
de uma ilusão passageira, uma exceção à regra de nossa impotência cinematográfica. O cinema 
é o nosso certificado de subdesenvolvimento, da nossa falta de vocação para a modernidade. É 
verdade que nosso cinema sempre viveu de ciclos que se abrem com euforia e se encerram com 
brevidade. Uma crise econômica internacional, provocada pela guerra de 1914, acabou com o 
primeiro desses ciclos. O golpe de 1964, com o do Cinema Novo. Collor, com o da Embrafilme. E 
assim por diante. Nenhum desses fatores letais foi de exclusiva responsabilidade dos cineastas 
da época; mas a lenda que se registra é a da incompetência deles. 
 
Em 94, graças a uma modesta e insuficiente Lei do Audiovisual, recuperou-se a viabilidade de se 
produzir filmes no país. Seguiu-se à lei uma produção anual que cresceu de meia dúzia a cerca 
de 90 em 2007. Veteranos voltaram a filmar e mais de 200 diretores estrearam. Sucessivas 
safras de cineastas talentosos foram colhidas. Muitos de seus filmes continuam a receber 
prêmios importantes em festivais como Cannes, Veneza, Berlim, Sundance e Montreal, além de 
sucessivas indicações ao Oscar. 
 
A ocupação de nosso próprio mercado por nossos filmes não se deu com a velocidade e a 
intensidade que desejávamos; mas ela também não está muito longe do que acontece em outros 
países, sobretudo latino-americanos. E isso não significa morte próxima. Já chegamos, em 2003, 
a cerca de 22% de participação no mercado, índice que nos colocava perto de países europeus 
com bom desempenho. Nada impede que sonhemos voltar, em breve, a essa marca, e mesmo 
superá-la. Para isso, precisamos, em primeiríssimo lugar, tomar consciência de que a natureza 
de nossa atividade está sendo modificada radical e rapidamente. As novas tecnologias geraram 
novas formas de captação e difusão de imagens e sons, a arte e o negócio cinematográficos não 
são mais os mesmos. Este é um sentimento definitivo, uma convicção em todo o mundo 
cinematográfico — dos grandes estúdios de Hollywood (que estão financiando a digitalização do 



circuito exibidor americano e comprando re-des de TV) a artistas independentes e fundamentais. 
Tanto do ponto de vista da criação como da comercialização, o filme não é mais o produto de 
poucos anos atrás; e, daqui a pouco, também não será mais o que é hoje. Não podemos ficar a 
reboque dos problemas de ontem, enquanto este amanhã está sendo construído sem nossa 
participação. 
 
Da França à Coréia do Sul, da Romênia à Tailândia, cada país está se inserindo neste novo 
mundo de modo particular, preparando suas cinematografias para enfrentar a poderosa 
concorrência hegemônica, sem temer a cosmopolitização indispensável à atividade. No limite, 
toda cinematografia depende, em primeiro lugar, do talento de seus cineastas. Mas o Estado e a 
sociedade precisam provê-los de mecanismos adequados às bases institucionais, articulados com 
as economias locais, atentos aos projetos da população. Temos que encontrar os nossos, o mais 
urgentemente possível. 
 
Para início de conversa, é preciso pensar no consumidor. Mas não apenas desse modo banal de 
fazer contas de botequim para saber se um filme foi ou não sucesso de bilheteria. O cinema é 
uma manifestação do imaginário humano, e a contabilidade dele não é tão simples assim. 
Precisamos fazer filmes para todas as telas e todos os públicos, mas é preciso também que essas 
telas e esses públicos existam de fato. Como atingir o público se ele não está ao nosso alcance? 
Seria como instalar a indústria automobilística num país sem ruas e sem estradas. 
 
Para nos prepararmos para o futuro anunciado, precisamos enfrentar logo as nossas muitas 
ausências. A ausência de salas populares de exibição, que condena nossos filmes a um circuito 
de elite, que tem um dos piores desempenhos do mundo na relação entre número de salas e 
tamanho da população, A ausência de uma sólida relação de produção e difusão entre cinema e 
TV, sabendo-se que, no ano passado, só a Globo e a TV Cultura exibiram filmes brasileiros. A 
ausência deles na televisão paga, onde se encontram murados no gueto do Canal Brasil. A 
ausência de uma política realista de produtores e distribuidores para o vídeo doméstico, seja ele 
o DVD em decadência ou os emergentes VOD e Blue Ray. A ausência de compreensão de que a 
pirataria, tão maléfica, não é uma questão policial, e sim social, resultado do impulso de 
consumidores que não têm acesso ao produto audiovisual que desejam consumir. A ausência de 
um mecanismo de promoção e exportação de nossos filmes no mercado internacional, que 
representa hoje 65% da renda de um filme americano. E, sobretudo, a ausência de uma visão de 
mundo cinematográfica que contemple fenômenos como o da internet, da televisão móvel e 
similares, com suas conseqüências na transformação radical de nossa atividade. 
 
Mas a ausência que mais nos prejudicará será sempre a da tolerância em relação à nossa 
diversidade. O cinema é hoje o espaço de uma grande arte, no qual se exprimem artistas 
originais que nos proporcionam conhecimento, encantamento e êxtase. Mas não podemos nunca 
nos esquecer de sua igual vocação para a arte popular, aquela que o cinema vem construindo 
desde sua origem. No Brasil, como em muito poucos países, temos a oportunidade real de fazer 
conviver essas duas grandes tendências. Não podemos deixar que a intolerância nos impeça de 
dar essa grande contribuição civilizatória à Humanidade do século XXI. 
 
Para que esses últimos anos não se transformem em mais um ciclo, para que eles representem o 
início da consolidação do cinema como atividade permanente, é preciso nós dispormos a dar um 
salto por cima de tudo que não resolvemos no passado, para cair direto no século XXI, 
encarando as notáveis, fascinantes e tão ricas questões do audiovisual deste tempo. E essa não 
é uma tarefa apenas dos cineastas, mas também dos espectadores, dos cinéfilos, das 
autoridades, da imprensa, da academia, de toda a sociedade. 
 
Se o pior acontecer, não se preocupem — repito que o cinema brasileiro não morrerá nunca, 
Estará sobrevivendo, como uma necessidade e como for possível, em experiências isoladas e 
aventuras inesperadas, como já aconteceu, entre um ciclo e outro. Talvez na produção 
universitária de tantas escolas espalhadas pelo Brasil. Ou na coragem e no empenho dos jovens 
cineastas de periferias urbanas. No esforço e na paixão dos que amam o cinema e não sabem 
viver sem ele. Mas seria muito melhor se, em vez de nas catacumbas da resistência, o cinema 
brasileiro se fizesse à luz do sol, para deleite e orgulho de toda a população. 
 



 
 
Leia mais: 
 
‘A bossa nova é mais fotogênica’ 
João Pimentel 
 
A história de um grupo de jovens músicos que vai para Nova York para o lendário concerto do 
Carnegie Hall e que, barrado na porta, vive uma história de amores, desilusões e, 
principalmente, de uma grande amizade. O filme "Os Desafinados" deu início à série "50 anos de 
Bossa", na qual O GLOBO, a Fecomércio, o Sesc Rio e a TIM promovem encontros para 
comemorar o aniversário do movimento. Após a sessão, na terça-feira à noite, no Cine Roxy, em 
Copacabana, no debate mediado pelo jornalista Artur Xexéo, com a participação do produtor 
Flávio Tambellini, do historiador musical Ricardo Cravo Albim, e dos atores Antônio Pedro, 
Ângelo Paes Leme e Rodrigo Santoro, que chegou de surpresa no meio do debate, o diretor 
Walter Lima Jr. disse que a Bossa Nova foi o caminho para lembrar uma época, uma cidade e 
suas relações humanas — Fiz um filme para todos. Sobre nós brasileiros. O que vivemos nesse 
passado e o que vivemos até hoje. É uma história sobre o nosso entusiasmo e, sobretudo, sobre 
a amizade. Não queria que viesse o ranço ou o ressentimento da ditadura, apesar de ela pontuar 
o período. À esperança é uma das nossas características. 
 
No filme, Joaquim (Rodrigo Santoro), deixa a esposa Luiza (Alessandra Negrini) grávida da filha 
Miranda e vai tentar a sorte com os parceiros PC (André Moraes), Davi (Ângelo Paes Leme), 
Geraldo (Jair Oliveira) e o cineasta Dico (Selton Mello). Lá encontram Glória (Cláudia Abreu), que 
vira crooner do grupo e por quem Joaquim Davi e Dico se apaixonam. Os personagens e 
situações são na verdade referências diretas da vida do diretor nos anos 60. 
 
É claro que o Joaquim simboliza o pianista Tenório Jr. A cena do contrabando do filme do Dico 
para o exterior foi vivida por mim, que despachei "Terra em transe", do Glauber, via José 
Lewgoy, para fugir dos cortes da ditadura. A frase "aqui tem cadeira elétrica" (da cena em que 
Davi quer levar um sofá do lixo em Nova York) foi dita pelo Tom Jobim para o Carlos Lyra, que 
por algum motivo não queria entrar no palco do Carnegie Hall. 
 
Ângelo Paes Leme lembra do clima dos ensaios. 
 
Não sou dessa geração, mas sou herdeiro. Cresci ouvindo música brasileira e jazz. A gente 
ensaiava em um estúdio no Cosme Velho. Trabalhava o roteiro e tocava ao mesmo tempo. O 
Walter, desde o começo, tinha a idéia de que nós mesmos tocássemos. Um dia, no meio do 
nada, apareceu o João Donato. Ele disse: "Eu vim visitar Os Desafinados". E tocou "Desafinado" 
com um dedo só. 
 
Eu chegava nos ensaios e estava o Selton na guitarra, a Claudia Abreu no piano, o Rodrigo 
tocando uma gaita ótima. Além de grandes atores, os garotos mostraram muita competência 
musical — lembrou Antônio Pedro. 
 
Já Cravo Albim elogiou as referências musicais: 
 
O Walter começa o filme com a essência da bossa nova, que é "O amor, o sorriso e a flor", nome 
do clássico disco do João Gilberto, e chega à esência do Brasil, quando a Glória diz que a síntese 
da música para ela era "Carinhoso", de Pixinguinha. 
 
Perguntado por Xexéo sobre a opção de usar a bossa nova e não o Cinema Novo para falar da 
sua juventude, Walter disse que a bossa era mais "fotogênica". 
 
O Cinema Novo não teve o mesmo impacto da bossa nova. O nosso cinema se dirigiu para 
mostrar o Brasil lá fora, mas não traduzia direito o Brasil, não tinha o mesmo encanto da bossa 
nova, ainda que misturasse informações como o cool jazz —disse. — Quis também homenagear 
o Newton Mendonça, nome da primeira fase do movimento, nem sempre lembrado. "Quero 



você", que no filme é apresentado como um sucesso dos Desafinados, é uma música 
praticamente inédita. 
 
Rodrigo Santoro falou do seu envolvimento com o filme. 
 
Nós nos aprofundamos neste período. Em algum momento apareceram imagens do Tom e do 
Vinícius bebendo uísque ao piano e conversando. Era uma geração marcada pelo talento e pela 
amizade.  
 
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 28 ago. 2008. Segundo Caderno, p. 1-2. 


