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Em 1998, foram lançados 28 filmes nacionais. Dez anos depois, a produção do cinema 
brasileiro chegou a 80 filmes com nada menos que 120 projetos em fase de finalização, 
produção ou pré-produção. O Rio capitaneia essa expansão na indústria cinematográfica, com 
a concentração de cerca de 60% da produção audiovisual do país, setor que movimenta cerca 
de R$ 9 bilhões por ano no Estado, segundo dados da Secretaria Estadual de Cultura. 
 
A relação entre o Rio e o cinema é antiga. Nos anos 50, a cidade foi a primeira do país a ser 
utilizada como locação por Hollywood e tornou-se berço do Cinema Novo e da Atlântida. Das 
20 maiores bilheterias do cinema brasileiro, 19 títulos são da capital fluminense. Hoje, a 
cidade, além de abrigar o maior núcleo televisivo da America Latina, o Projac, da Rede Globo, 
também é sede de órgãos de apoio à atividade como a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e 
o Centro Técnico Audiovisual (CTAv), de algumas das maiores produtoras do país, como Globo 
Filmes, Conspiração, Diler & Associados - que produz os filmes da Xuxa - e Copacabana 
Filmes, e da única empresa distribuidora vinculada a uma prefeitura no mundo, a Riofilme. 
Hoje em dia, a produção brasileira não só recuperou como superou o nível que tinha nos anos 
70 e 80 — diz Antônio Urano, diretor comercial da Riofilme. - Talvez seja mais difícil conseguir 
a exibição, pois na época o Brasil tinha mais salas, mas o nível da produção subiu. 
 
Como prova da importância e potência da indústria cinematográfica carioca, está o fato de que 
o único filme no ranking das 10 maiores bilheterias da história do cinema nacional produzido 
depois de 1988 é "Dois filhos de Francisco", da Conspiração, lançado em 2005, que foi visto 
por mais de 5,3 milhões de pessoas. A produtora, que tem cerca de 120 profissionais, entre 
funcionários e prestadores de serviço - a equipe da Riofilme tem apenas 40 pessoas - possui 
escritórios no Rio e em São Paulo, além de uma representação internacional em Hamburgo, na 
Alemanha. O braço de publicidade da empresa produz mais de 100 comerciais por ano, de 
marcas nacionais e estrangeiras. Entre os destaques recentes está o comercial do novo carro 
da marca Gol, estrelado pela modelo Gisele Büdchen e pelo ator Sylvester Stallone, rodado em 
Los Angeles. 
 
Na outra ponta, a Pipa Produções tem uma equipe fixa de cinco profissionais que atuam na 
promoção de atividades alternativas para a distribuição e lançamento de filmes. A estrutura 
mínima não impediu que o documentário "Morro da Conceição", distribuído pela Pipa, fosse a 
quinta melhor bilheteria em relação proporcional público por cópia entre as produções 
nacionais de 2005, segundo dados da Ancine. Desde sua fundação em 2002, a Pipa promoveu 
o lançamento de mais de 60 filmes. 
 
Filmagens na cidade 
 
Como locação para produções estrangeiras, o Rio também tem posição de destaque no Brasil. 
De um total de 361 filmadas no país, a cidade recebeu 109, com larga vantagem sobre o 
segundo lugar, São Paulo, com 66 produções. Em relação à preferência dos produtores 
internacionais, no entanto, o diretor comercial da Riofilme - que possui uma comissão que 
promove a cidade como locação para filmes nacionais e internacionais e ajuda produtores de 
outros países que escolhem o Rio para filmagens - ainda hesita em considerar a cidade capaz 
de competir com a Argentina, certos países do Leste Europeu e até mesmo a África do Sul. 
 
Ainda há muito a ser feito para consolidar um sistema de atrativos. Nós trabalhamos muito na 
base do voluntarismo, porque a instituição não tem capacidade de investir bastante nisso - diz 
Urano. 
 
Entre as ações da Riofilme Comission estão a veiculação de anúncios em publicações voltadas 
para produtores com a alemã Filmwoche e a Screen International e a participação no evento 
AFCI Locations Expo, em Los Angeles. 
 
O retomo para a cidade vem tanto na forma de aumento no fluxo de turistas quanto na 
redução da capacidade ociosa da infra-estrutura acumulada, na medida em que é o principal 



pólo audiovisual do país, com benefícios como a ocupação de laboratórios e uso pleno do 
emprego de técnicos e demais profissionais. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 2 nov. 2008, Economia, p. E4. 


