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Muitas vezes não nos damos conta de quão avançados 
estão certos movimentos empresariais e somente através 
de eventos é que percebemos o (bom e adiantado) estado 
das coisas. Duas semanas atrás foi realizado, no âmbito 
do Festival do Rio, um seminário sobre co-produções 
internacionais organizado pela Secretaria do Audiovisu-
al do Ministério da Cultura, do qual tive o privilégio de 
ser um dos palestrantes. No evento, foram analisados e 
apresentados diversos casos recentes de co-produções 
audiovisuais brasileiras de cinema e TV, dos mais variados 
gêneros, formatos, composições e orçamentos. A ampli-
tude dos casos apresentados e seus sucessos deixaram 
boquiabertos os participantes, que puderam perceber 
o quanto avançamos nesta área tão falada e tão pouco 
conhecida do mercado audiovisual.

É sabido que nenhuma produção de conteúdos cultu-
rais tem vigor se não tiver uma de suas pernas solidamente 
ancorada no mercado interno. Nenhuma cinematografia ou 
videografia é forte se não se comunicar bem e não impactar 
o seu primeiro mercado consumidor natural: aquele de seu 
próprio país. Prova disso são o vigor e a força de nossas 
produções televisivas e musicais. São produtos culturais 
consumidos em larga escala pelos brasileiros, que formam 
um mercado vasto, auto-sustentado e também uma bar-
reira de entrada que protege o mercado de trabalho dos 
criadores e talentos nacionais bem como os mercados de 
consumo das empresas nacionais que produzem e distri-
buem esses conteú dos, formando uma cadeia econômica 
auto-alimentada, vibrante e criativa. O mesmo ocorre com 
nossa produção publicitária, uma indústria audiovisual 
pujante, criativa e admirada pelos nossos consumidores.

O cinema nacional ainda tem este desafio em nosso 

próprio mercado: a conquista do público interno e, mes-
mo que não se torne o principal produto deste mercado, 
que tenha ao menos uma participação bem superior à 
mísera faixa entre 10% e 15% de participação na qual 
se encontra atualmente. Este é um desafio com o qual 
nos defrontamos.

Mas há outro, e esta é a outra perna da auto-sustentabi-
lidade: a presença internacional, a internacionalização de 
nossas obras cinematográficas, as parcerias internacionais 
na busca permanente de novos mercados e públicos que 
possam vir a se interessar por nossas histórias, pelo talento 
de nossos artistas (sejam eles criadores ou intérpretes), 
por nossas paisagens, por nossos temas.

Co-produções internacionais são, penso, a me-
lhor maneira de nos lançarmos nessa busca de novos 
mercados. Por várias razões. A primeira delas, e não 
necessariamente a mais importante, é que, no caso de 
co-produções internacionais, há um compartilhamento 
de esforços na busca de financiamento e na realização da 
obra. Aqui entra(m) em cena o(s) sócio(s) estrangeiro(s) 
que se junta(m) a nós neste processo. A produção cine-
matográfica é, às vezes, uma tarefa de extrema solidão e 
toda a participação de parceiros, sócios, associados, dos 
co-produtores enfim, deve ser saudada com alegria pelo 
produtor brasileiro. Além disso, ela diminui a necessi-
dade de buscarmos 100% do financiamento da obra em 
nosso próprio país. Em segundo lugar, porque uma obra 
realizada sob a forma de co-produção internacional tem, 
desde o princípio, dois mercados naturais em vez de um 
só: aquele do país majoritário e o do país minoritário. Em 
terceiro lugar, porque em uma co-produção internacional, 
seja ela de cinema ou de TV, há uma colaboração mútua, 

desde a origem da obra até a sua exploração econômica, 
passando pela sua realização física, em um processo de 
trocas altamente estimulante.

E há a constatação econômica do efeito benéfico das 
co-produções internacionais: dados levantados pelo Ob-
servatório Europeu do Audiovisual comprovam a eficácia 
desses projetos na ampliação de mercados. Entre 2002 e 
2006 foram lançados 1.324 filmes não-europeus na União 
Européia e excetuando-se, por razões óbvias, os filmes dos 
EUA. Deles, 546 eram asiáticos, 319 europeus não-EU e, o 
que nos interessa, 172 eram latino-americanos.

Pois bem: dos filmes latino-americanos lançados na 
EU, nada menos do que 66% (ou seja, dois terços) eram 
co-produções de países da AL com países da União Euro-
péia! Apenas um terço do total de filmes latino-americanos 
lançados eram produções sem nenhuma participação 
de algum país da EU. Isso demonstra claramente que 
co-produções têm muito mais facilidade de encontrar 
distribuição e ser lançadas na EU do que filmes latino-
americanos 100% nacionais. 

Mas o dado mais incrível é que, enquanto os filmes 
latino-americanos 100% nacionais tiveram uma média 
de 21 mil ingressos vendidos por título, os realizados 
sob o regime de co-produção no qual o país da UE era o 
sócio minoritário tiveram média equivalente ao dobro de 
ingressos (42 mil). E aqueles em que o país da UE era o 
majoritário chegaram a uma média sete vezes maior: de 
aproximadamente 140 mil ingressos por título! Ou seja: 
filmes em co-produção têm comprovadamente bilheterias 
muito maiores!

Preciso dizer algo mais?
@ comente este artigo no www.meioemensagem.com.br/opiniao

Co-produções internaCionais e  
a Conquista do merCado externo

MM 1330 pg8-9   9 9/10/2008   16:57:22

Text Box
BARROS, Leonardo Monteiro. Co-produções internacionais e a conquista do mercado externo. Meio & Mensagem, São Paulo, a. 30, n. 1330, p. 9, 13 out. 2008.




