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O fenômeno de bilheterias “Se Eu Fosse Você 2”, com os seus mais de 5,4 milhões de 
espectadores, deverá ser o grande responsável pela alta na venda de ingressos de filmes 
brasileiros dentro do seu próprio mercado em 2009 e dá um alento para o setor em tempos de 
crise financeira internacional. É neste período que geralmente as pessoas deixam o lazer mais 
caro de lado e acabam ficando com as opções menos custosas, como o cinema. Embora a 
exibição tenha motivos de sobra para comemorar, a produção cinematográfica está cautelosa. 
O atraso dos editais da Petrobras e do BNDES, que fornecem ao mercado os maiores aportes 
de recursos públicos para o cinema, atingiu principalmente a infraestrutura e a realização dos 
festivais. Mas muitos produtores preveem que os efeitos sejam sentidos apenas no segundo 
semestre ou no ano que vem.  

No mercado exterior, os recursos para as co-produções devem diminuir, porém as conversas 
deverão ser mais práticas no sentido de unir esforços. A animação, que antes dependia de um 
grande volume de dinheiro, agora surge como um bom negócio entre dois ou mais países 
envolvidos em função de softwares mais potentes que baratearam os custos. O câmbio, 
entretanto, ainda é o grande vilão quando é necessário comprar direitos no exterior, como os 
musicais, por exemplo.  

Considerado um “salvador da pátria” pelos produtores, o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), 
da Agência Nacional do Cinema (Ancine), vai injetar R$ 74 milhões no mercado ao longo deste 
ano. Segundo a Ancine, ainda não há uma data exata para o resultado, mas será anunciado 
em agosto. Serão R$ 30 milhões para a produção de longa-metragem, R$ 20 milhões para 
aquisição de direitos de distribuição de obras cinematográficas de longa metragem, R$ 14 
milhões para produção independente de obras audiovisuais para a televisão, e mais R$ 10 
milhões para a comercialização de obras cinematográficas de longa metragem. Com atraso, a 
Petrobras fechou as inscrições de seu edital em março e o resultado está previsto para 
outubro. O BNDES, que nos últimos anos divulgou o edital em março, transferiu para o mês de 
junho e não há nenhuma data para o resultado. 

Reflexo no setor de infraestrutura e finalização 

Edina Fujii, da Quanta, alerta que alguns projetos sequer receberam toda a verba dos editais 
das estatais de 2008 e que o atraso deste ano compromete a safra e os lançamentos de 2010. 
A Quanta, uma das maiores locadoras de iluminação do país, empresa por onde quase oitenta 
por cento dos filmes de ficção passam, oito filmes foram rodados e ainda aguardam a verba 
prometida para fazer os pagamentos. Quatro filmes serão filmados sem o dinheiro suficiente e 
outros três foram adiados. “Nós estamos ajudando a bancar, alugamos os estúdios, mas as 
pessoas não têm condições de pagar. Mesmo aqueles que já tinham assinado os acordos com 
as estatais não saíram. A infraestrutura está sendo penalizada. O cineasta entra em desespero 
por conta do prazo e nós acabamos sendo os financiadores, coisa que deveria ser do governo. 
E o pior é que não tem previsão. Se tivesse, eu estava feliz”.  

Ao contrário dos problemas que já chegaram à infraestrutura, Patrick Siaretta, da finalizadora 
Teleimage, ainda não registrou nenhum atraso e prevê lançar ao mercado 40 filmes ao longo 
do ano, como “Budapeste”, de Walter Carvalho, e “À Deriva”, de Heitor Dhalia. “Quanto aos 
atrasos, acho que todo mundo se programou. No ano passado, nem tivemos a Petrobras; 
neste ano, pelo menos tivemos. O que entrou no lugar e que salvou a pátria foi o Fundo 
Setorial. O resultado não saiu ainda, mas todos estão esperando, principalmente os 
[produtores] maiores, mais comerciais.  



O Brasil é acostumado com crise, sempre vivemos em crise”. Siaretta vê saídas no mercado 
internacional: “O brasileiro entendeu que tem que sair, não dá para depender só do Brasil. O 
produtor está muito mais esperto e posicionado globalmente”.  

Adiamento de editais prejudica cronograma das produtoras 

Paulo Boccato, ex-presidente do Congresso Brasileiro de Cinema (CBC), produtor da Glaz 
Cinema, esperava o edital do BNDES para março e se surpreendeu ao saber que foi transferido 
para junho. Mas a crise ainda atingiu pouco suas produções e ele acredita que o impacto maior 
será no segundo semestre. “Provavelmente, muitas empresas vão desistir de usar a Lei do 
Audiovisual porque elas vão fechar com prejuízo. Tivemos o caso de uma delas que tinha um 
contrato conosco, mas que não teve lucro e vai pagar a dívida de qualquer jeito, mesmo sem a 
lei”.  

O adiamento dos editais prejudica o planejamento e o cronograma dos produtores, na opinião 
dele. Porém, o volume de investimentos não deve mudar. De fato, o BNDES informou que, 
apesar do adiamento, os recursos serão os mesmos R$ 12 milhões do ano passado.  

A saída para Boccato foi investir nas co-produções internacionais, com ênfase nas animações. 
Com o Canadá, ele já tem um projeto assinado e outro com uma carta de intenções, que 
deverá também incluir produtores dos Estados Unidos e da Inglaterra. O mercado internacional 
de longas-metragens, segundo ele, não está negando projetos, mas o dinheiro dos 
distribuidores e agentes de vendas diminuiu. A animação, entretanto, virou uma boa 
commodity, porque o desenvolvimento de softwares baixou o custo e deu qualidade de cinema 
aos filmes de vídeo.  

“Tivemos sorte, mas também foi uma coisa pensada. A gente está trabalhando nessa onda, 
estamos pegando o lado bom da crise. Muitos agentes de venda com quem eu converso 
investiriam dinheiro em filmes de ficção e agora estão saindo desse mercado porque não 
barateia. Tem muita empresa grande com dinheiro para colocar em animação”, comemora 
Boccato.   

A produtora Sara Silveira, da Dezenove Som e Imagem, frequentadora de grandes mercados 
internacionais de co-produção em festivais, diz que, por enquanto, não sentiu os efeitos no 
cinema, mas acredita que “a gente vai falar bem gostoso da crise daqui a seis meses, quando 
a produção não continuar andando”. Para ela, a grande perda de dinheiro nos acordos 
multilaterais está no câmbio das moedas estrangeiras.  

“Para receber até que eu não sofro tanto, mas para enviar e fazer pagamentos, tudo subiu, 
porque todas as moedas explodiram. Eu tenho co-produção com a França, e recebemos 
dinheiro também do Ibermedia [da Espanha]. Para receber, está bom. Para pagar é que está 
difícil. Não podemos pagar nada no exterior porque a carga tributária é monstruosa. Nas 
trilhas, muita música você tem que pagar em dólar por causa das companhias, porque é EMI, 
Universal ou Sony. Você sente o baque aí. A mesma música que custava R$ 50 mil dois meses 
atrás, hoje ela pode custar R$ 100 mil”, descreve.  

Sara, porém, não deixou de rodar filmes por causa da crise, inclusive vai começar uma 
filmagem agora e tem outro filme em finalização, porque é dinheiro do passado, de 2007. Na 
sua opinião, o setor vai perder mais tempo com a crise, mas todos já sabiam que os aportes 
do primeiro semestre iriam para o segundo semestre, prorrogando os planejamentos. Mas, 
ainda assim, ela é cautelosa. “Nós esperamos que tudo isso passe, porque o ano está 
começando, está abrindo o ano de captação. Ao largo do ano, eu acho que a gente vai sentir, 
sim. Vai ter que fazer uma reflexão para novos valores de orçamentos. As quantidades de 
dinheiro deverão diminuir”.  



No próximo festival de Cannes, em maio, Carlos Eduardo Rodrigues, da Globo Filmes, espera 
que o mercado internacional para co-produções esteja mais acessível e aberto para unir 
esforços e desenvolver filmes. “As conversas deverão ser mais práticas e objetivas”. Por 
enquanto, a Globo Filmes é parceira do projeto de uma animação de Paulo Boccato e também 
de um longa-metragem de ficção de Sara Silveira. Outros dois projetos internacionais 
procuraram a Globo Filmes para fechar acordos: um deles é com a Espanha, cujo filme teria a 
temática do futebol brasileiro, e outro, com Gana, que conta a história de um marroquino que 
se apaixona por uma atriz de novela brasileira. 

Descontinuidade da Petrobras e do BNDES preocupa 

A crise, para Rodrigues, não mudou ainda os planos da Globo Filmes, que comemora o sucesso 
de “Se Eu Fosse Você 2”, de Daniel Filho. O market share deverá se recuperar dos 10% de 
2008 e fechar com 13% ou 14%, na opinião dele. Esse otimismo também engloba o 
lançamento de outras grandes produções no ano: “Divã”, “A Mulher Invisível”, “Os Normais 2”, 
“O Bem Amado” e “Salve Geral”. Segundo ele, os efeitos só devem chegar em 2010, porque a 
grande maioria dos filmes que serão lançados até abril do ano que vem já está captada e 
filmada.  

“Percebo que, no médio prazo, isso pode afetar, porque a posição das empresas na virada do 
ano foi mais conservadora. A maioria das empresas preferiu aguardar, repensar, e não tomar 
uma decisão mais firme. Não tenho como dizer, neste momento, se as empresas já estão 
investindo menos. Um atraso, uma descontinuidade no edital da Petrobras, impacta todo o 
setor. Isso independe dessa crise e já vem há mais de um ano, e é muito mais grave no curto 
e médio prazos para o setor na medida em que ela está se configurando agora”, diz ele. 

Atraso de editais afeta festivais 

O presidente do Fórum dos Festivais, Francisco César Filho, lembra que o atraso no edital da 
Petrobras afeta diretamente, e bastante, os principais patrocinadores dos festivais no Brasil. 
“Muitas empresas preferem manter dinheiro em caixa, e não despendê-lo em incentivos, 
mesmo que no final do ano tenham que gastar essa verba pagando impostos de renda”. O 
festival de cinema de Fortaleza, um dos quatro maiores do país, foi adiado de abril para junho 
e depois adiado novamente para o final de julho.  

Neste momento, segundo Filho, é impossível fazer um balanço de quais festivais serão os mais 
afetados, mas tendem a ser os maiores, os que precisam de mais patrocínios. “Sabemos de 
algumas iniciativas previstas para o primeiro semestre que adiaram suas edições deste ano, 
esperando principalmente concorrer no edital da Petrobras, e que boa parte dos eventos 
audiovisuais não está confirmando suas datas. Se já havia uma concentração meio absurda no 
final do ano, com 40 festivais em novembro, por exemplo, essa situação tende a se agravar”. 
Para ele, seria bem-vinda a discussão de uma política emergencial por parte do Ministério da 
Cultura. 

Para Rosemberg Cariry, atual presidente do CBC, o atraso dos editais “afeta de forma intensa 
a cadeia produtiva do cinema nacional e chega mesmo a inviabilizar algumas produções de 
maior fôlego”, o que deve interferir no número de lançamentos também por causa do gargalo 
da distribuição. Para driblar os percalços, ele acredita na importância do papel dos governos 
estaduais, que lançaram editais de cinema e vídeo regionais, principalmente no Sul, Centro-
Oeste e Nordeste, e que podem salvar o início das produções locais. No plano nacional, Cariry 
vê o Fundo Setorial como um bom impulso, sobretudo às produções voltadas para o mercado.  

 



Na luta para tentar depender menos dos recursos públicos, os brasileiros encontrariam formas 
de produção e exibição de seus filmes “se não tivéssemos um mercado ocupado nas salas de 
cinema e na televisão”, afirma o presidente do CBC. “A televisão poderia ser a grande parceira 
do cinema brasileiro, a exemplo do que acontece na Europa, mas estamos ainda engatinhando 
nesta estrada longa”.  

Em tempos de crise anunciada, Cariry ressalta que o governo deveria investir no cinema para 
o público interno e também para a exportação. “O cinema gera emprego e renda. Aonde 
chegar o cinema brasileiro, chegará a alma do Brasil. A oportunidade é esta”. 
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