
RioMarket cria oportunidades
para negócios internacionais
Festival se consolida como encontro de negócios internacionais e este ano terá um foco muito forte
nas parcerias com países da Europa e do Mercosul

Por Heitor Augusto

AMPLIAR O LEQUE de países para co-produção

e sedimentar os parceiros já consolidados para
centenas de projetos de filmes de longa metragem

em busca de financiamentos. De 26 de setembro
a 5 de outubro, as atenções dos produtores bra-
sileiros estarão voltadas para as possibilidades

de negócios internacionais criadas no Festival do
Rio. Assim como nas edições anteriores, a tenda

armada em Copacabana, zona sul, vai receber in-
vestidores, palestrantes que trarão cases de su-
cesso, produtores e distribuidores em busca de

negócios e projetos de filmes brasileiros. As co-
produções do Brasil com outros países ainda são
pequenas, mas vem aumentando a cada ano. Em

2004 ouve apenas quatro co-produções, mas em
2007 esse número já tinha chegado a 11 e deverá
aumentar mais neste e nos próximos anos.

A edição deste ano trará duas novidades. A
primeira é o Concurso Latino-Americano de Lon-
ga-Metragem, realizado pelo festival em parceria
com a Latin American Training Center (LATC).
Dez projetos participarão de pitching: o vence-

dor ganhará uma viagem para a Espanha, para
buscar co-produtores, e o segundo colocado re-
ceberá USS 8 mil. Os jurados serão os mesmos
dos pitchings (veja lista com convidados). Mas
as vedetes do festival serão os tradicionais RioS-

creenings, cabines de exibição voltadas para
negócios, e os encontros One to One, entre in-
vestidor e produtor. Entre os convidados interna-

cionais estão gestores de fundos (Carlos Peralta,
da Dynamo Capital, e Simon Fawcett, da Aramid

Beto Rodrigues, da Panda Filmes, já produz com Mercosul

Capital), representes de TVs (Paul Webster, da
Kudos Pictures), distribuidoras (Paramount e Uni-

versal), entre outros.
Outra realização do calendário do RioMarket

será o Encontro de Produtores do Mercosul, que
ocorrerá nos dias 28 e 29. Serão selecionados 40
projetos de Brasil (10), Argentina (10) Paraguai
(3), Uruguai (3), Venezuela (3), Chile (2), Colômbia
(2), Bolívia (2), Equador (2) e Peru (2). Todos irão
participar de pitchings - a seleção, no caso dos
brasileiros, é coordenada pelo Programa Cinema
do Brasil.

Na sua 10a edição, o Festival do Rio também
se consolida como a maior janela para a exibição
de filmes nacionais, concentrados na Première
Brasil, e estrangeiros, integrantes do panorama
internacional. O evento será aberto com "Última

Parada -174", de Bruno Barreto, que reconta fic-
cionalmente a trajetória de Sandro Barbosa, se-

qüestrador do ônibus 174, em 2000. Madonna("Filth
and the Wisdom") e Guillermo Arriaga ("The Bur-
ning Plan") também estão entre as atrações(veja
box). Esta mostra apresenta boa parte dos filmes
nacionais inéditos que serão lançados em 2009.

Co-produção: desafios e sucessos
Um dos tradicionais entraves para a reali-

zação de co-produção internacional é observá-
la como uma mão de duas vias, e não encarar o
país estrangeiro apenas como o provedor do fi-
nanciamento. "Nós não somos apenas os deten-

tores do dinheiro", afirma Jan Miller, da Strategic
Partners, evento no Canadá que seleciona, anu-
almente, 200 produtores, investidores e distribui-

dores internacionais para mesas de negócios em
co-produção internacional. A edição deste ano
terá como foco Brasil, Argentina e México.

O Canadá tem sido um dos mais sólidos par-
ceiros no campo das co-produções. O exemplo
recente é "Ensaio sobre a Cegueira", de Fernan-

do Meirelles, cujo orçamento é de US$ 25 milhões
- a produção também envolveu o Japão. Séries
em animação para a televisão, como "My Big Big
Friend", co-produzida por 2-D Lab e Breakthrou-

gh Animation, também têm sido fechadas entre os
dois países, especialmente pelo know-howcana-

dense no gênero animação. Os resultados dos en-
contros no III Fórum Brasil-Canadá, realizado em
abril, podem trazer frutos a partir do próximo ano.

Estes encontros também servem para que
o produtor brasileiro entenda melhor os meca-

nismos de co-produção - geralmente investindo
recursos e garantindo uma pré-compra para seu
mercado, às vezes também inclui trocas de pro-

fissionais e atores. Um dos exemplos de parceria
em que há uma troca efetiva de mão-de-obra (e

não apenas financeira) é "Budapeste", dirigido
por Walter Carvalho, produção que envolveu Bra-
sil (Nexus), Hungria (EuroFilm) e Portugal (Stopli-

ne Films). As filmagens aconteceram na Hungria
e no Rio de Janeiro. O elenco conta com brasi-
leiros (Leonardo Medeiros e Giovanna Antonelli)
e portugueses (Ivo Canelas e Nicolau Breyner).

A pós-produção será realizada em Portugal e o
filme tem data de estréia prevista para 2009.

Co-produções já existem no Mercosul
Este ano, a Ancine (Agência Nacional do Ci-

nema) e a SAV (Secretaria do Audiovisual) têm
ampliado os esforços para que o Mercosul, na
área cinematográfica, saia do papel e se torne,
de fato, uma ferramenta de integração entre os
países latino-americanos. "No caso da exibição
de filmes brasileiros em países do Mercosul, o

principal é a língua, pois somos os únicos a não
falar espanhol", diz Alberto Flaksman, assessor

internacional da Ancine, O encontro de produto-
res que será realizado no Rio é uma das ferra-
mentas para melhorar a articulação.

Para Beto Rodrigues, da Panda Filmes, pro-
dutora e distribuidora do Rio Grande do Sul, Es-
tado fronteira com a Argentina (o segundo maior
produtor da América do Sul) e o Uruguai, co-pro-
duções com países do Mercosul já são realidade.
A Panda tem no catálogo sete co-produções, a
maioria com países da América do Sul. Com o
Uruguai, a empresa está finalizando "A Despedi-
da", co-produzido com B. lardem Producciones



e Accorde Filmes. "É uma comédia de costumes
tipicamente de Montevidéu", afirma.

Com a Argentina, um projeto está em pré-
produção ("A Casa Elétrica", que também tem
participação de Portugal) e dois projetos estão

em finalização: "Insônia", um dos vencedores do
Ibermedia em 2006, tem co-produção da Americi-
ne; "A Velha de Atrás", de Pablo Meza ("Buenos
Aires 100 km"), é majoritariamente argentino. "Na
nossa primeira co-produção, 'Diário de um Novo
Mundo', tivemos participação majoritária e os
co-produtores nos auxiliaram a rodar no Uruguai,

além de termos intercambiado atores e técnicos.
Agora, com os argentinos, estamos trabalhando
no mesmo esquema, mas como minoritários, dan-
do um suporte total a eles."

Para Beto, "dentro do Mercosul, a Argentina
concentra as principais opções de parceria". Po-

rém, ao mesmo tempo em que há potencial entre
Argentina e Brasil, os hermanos têm um histórico
de co-produções voltadas para o mercado euro-
peu, especialmente com a Espanha. De acordo
com dados do INCAA (Instituto Nacional de Cine
y Artes Visuaeles), em 2007 o país teve 20 co-pro-
duções; destas, 12 realizadas com a Espanha.

Com países do Mercosul, o maior parceiro
argentino é o Uruguai (duas co-produções no
ano passado). No mesmo ano, Brasil e Argentina
tiveram apenas uma co-produção, "O Passado",
cujo componente fundamental foi a relação do

diretor Hector Babenco (argentino radicado no
Brasil) com ambos os países. Para 2008, o INCAA
já aprovou "Leonera", de Pablo Trapero, que dis-
putou a Palma de Ouro do Festival de Cannes. A
participação brasileira (20%) é da VideoFilmes,
que já havia co-produzido o filme anterior de Tra-
pero, "Família Rodante" (2004).

A estratégia dos distribuidores
internacionais

O Rio Market também receberá distribuidores
internacionais, como Ben Cotner, diretor executi-
vo de aquisições e co-produções da Paramount

Vantage, braço da Paramount Pictures voltado
para filmes de arte. Representantes da 20th Cen-
tury Fox e da Universal Pictures também estarão
presentes nas rodadas one to one do festival.

No mercado norte-americano, onde até mes-

mo os filmes independentes locais têm dificulda-
des em encontrar janelas de produção, uma nova

empresa tenta escoar a produção brasileira.
A Ondamax Films e uma distribuidora com uma
estratégia importante para vender seus produtos
mundo afora, colocando-os em festivais. Atual-
mente no catálogo a empresa tem "O Cheiro do
Ralo", "Noel Rosa", "Não por Acaso" e "Fabri-

cando Tom Zé". "Estamos negociando outros,
mas ainda não podemos revelar", despista Aline
Ramos, coordenadora de marketing.

Text Box
Anúncio



A Ondamax já começa, entretanto, a partici-
par como co-produtora, e está associada ao filme
"Capitães de Areia", um dos projetos que estará
no RioMarket. Segundo o CEO da empresa, Eric
Mathis, "não há um perfil específico para que
filmes brasileiros atraiam interesses de co-pro-
dutoras internacionais".

Trabalhando com outras janelas de exibição

para além do cinema, a Elo Company distribui
conteúdo audiovisual para mídias digitais, espe-
cialmente televisão. Uma das frentes da empre-
sa é a gestão de canais em plataformas digitais,
entre eles o ELO Cinema Latino, que exibe curtas
e longas no Joost, uma televisão on-line gratui-
ta. No catálogo, a empresa tem desde clássicos

como "O Cangaceiro", premiado em Cannes em
1953, a filmes mais recentes, como "Antonia" e o
documentário "Caparó", ambos de 2006.

Ampliando o leque de países, a Tropical
Storm Entertainment, uma world sales, tem base
no Rio de Janeiro e em Amsterdã, Holanda, A em-
presa trabalha com vendas de filmes para a te-

levisão focando também o mercado oriental. No
catálogo, os recentes "Sem Controle" e o inédito
"Dias e Noites", exibido na abertura do Festival
de Gramado. A Tropical conta também com os

documentários "Vinícius", líder de bilheteria no
Brasil, e "Grupo Corpo 30 Anos".

Assim como no ano passado, o RioMarket

terá a consultoria de Jacques Bensimon, um dos
consultores internacionais da ABPI-TV (Associa-
ção Brasileira de Produtores Independentes de
Televisão). A associação, por meio do Brazilian
TV Producers, oferece serviço de consultoria
para associados. O produtor tem de enviar uma
apresentação do projeto (sinopse, detalhes do
roteiro, financiamento) para obter um parecer

internacional.

"Filth and the Wisdom" e "IAm because We Are",dirigido e produzido por Madonna, respectivamente, são as atrações internacionais do
Festival do Rio, ao lado de "The Burning Plan", de Guillermo Arriaga, roteirista de "Babel"

SE NO ANO PASSADO o ar musical do Festival do
Rio foi dado pelas reinterpretações de Bob Dylan
em "Não Estou lá", de Todd Haynes, a edição

deste ano terá um ar mais pop. A cinqüentona
Madonna se arrisca na área cinematográfica
com "Filth and the Wisdom" (direção) e "l Am
because We Are" (produção). "Filth" teve sua
estréia mundial no Festival de Berlim, cuja recep-

ção não foi tão empolgante.
Outro destaque internacional é a estréia

de Guillermo Arriaga na direção de longas-
metragens. Seu nome tornou-se famoso por
conta de seus roteiros dirigidos por Alejandro
Inárritu, como "Amores Brutos", "21 Gramas"
e "Babel" - quando rompeu a parceria. No Rio,
Arriaga vai apresentar "The Burning Plan", cuja

grande promessa é a química entre a dupla de
protagonistas, a musa (e vencedora do Oscar)
Charlize Theron e a ex-musa dos anos 80 Kim Ba-

singer. O filme foi exibido no Festival de Veneza.
A abertura do Festival do Rio fica por conta

do veterano Bruno Barreto, que
irá apresentar "Última Parada -
174", que reconta ficcionalmente
a história de Sandro Barbosa,

sobrevivente da candelária que
em 2000 seqüestrou um ônibus

no Rio e, por uma ação desastra-
da da polícia, a refém saiu morta
- e o seqüestrador foi estrangu-
lado na viatura. O tema, que já foi
documentado por José Padilha
em "Ônibus 174", é revisto por
Barreto sob a ótica do problema

social: Sandro é resultado de
uma série de ausências comuns
a qualquer morador de favela e ator de um desas-

tre que poderia ter sido evitado.
"The Wackness", vencedor do prêmio de

público no Festival de Sundance, traz o espírito

jovem do diretor Jonathan Levine e é ambientado
nas ruas nova-yorkinas em meados da década

"Filth and the Wisdom",
dirigido por Madonna, será
uma das atrações do festival

de 1990, que pulsam com o

hip-hop e a dinâmica das ati-
tudes inesperadas da juven-
tude. Também premiado em
Sundance, "Sleep Dealer",
de Alex Rivera, trabalha com
elementos da ficção científica

para contar a história de três
estrangeiros que tentam que-
brar a lógica de mundo digital.

A russa Anna Melikyan
aporta no Rio com "Rusalka", vencedor da mos-
tra Panorama no Festival de Berlim deste ano. O

filme fala de uma introvertida garota que acredita
ter o poder de transformar desejos em realidade,
mas que vê sua crença abalada quando se apai-

xona. (H.A.)
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