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A crise financeira mundial não mudou consideravelmente o cenário da 62ª edição do Festival 
de Cannes, onde painéis e cartazes de filmes cobrem mais uma vez o boulevard de la Croisette 
- por onde um público estimado em 120 mil pessoas transita ao longo dos 12 dias do evento 
francês. Ainda que muitas empresas estejam reduzindo os seus gastos, os departamentos de 
marketing dos estúdios, os produtores independentes e os agentes de venda não dispensam os 
espaços publicitários oficiais de Cannes para promover os seus títulos. 
 
Anunciar este ano na avenida à beira-mar e nos arredores do Palais des Festivals custa de € 3 
mil a € 15 mil euros. Quanto maior o painel, maior a chance de a produção não passar 
despercebida na mais concorrida vitrine de filmes do mundo, o Marché Du Film, onde cerca de 
4 mil títulos (entre filmes e projetos), buscam comprador e, muitas vezes, parceiros de 
financiamento. 
 
"Mesmo com a crise, vamos manter este ano o investimento de 2008 na campanha do cinema 
brasileiro em Cannes", disse André Sturm, presidente do Programa Cinema do Brasil, que 
gastará cerca de R$ 900 mil para ressaltar o país entre as quase 100 nações representadas na 
feira. Criado pelo Sindicato da Indústria Cinematográfica do Estado de São Paulo (Sicesp), o 
programa de exportação de filmes brasileiros é financiado pelo Ministério da Cultura e Apex-
Brasil. "Cortamos a festa brasileira, mas ampliamos o nosso estande, que ocupa este ano 100 
m². Em 2008, não tínhamos espaço para receber todos os visitantes." 
 
Sturm só lamenta que o Brasil não tenha um candidato à Palma de Ouro nesta edição de 
Cannes, que se estende até o dia 24 às margens do Mar Mediterrâneo. "A visibilidade que um 
país ganha quando está na competição não tem preço. Sem falar no prestígio para o cinema 
do país como um todo." 
 
Na falta de um candidato à Palma, uma das apostas de venda do Brasil é "À Deriva", longa de 
Heitor Dhalia selecionado para a mostra paralela Un Certain Regard. "Já contratamos um 
agente de vendas, a Focus International, para promover o filme e fazer sessões para os 
distribuidores", diz a produtora Andrea Barata Ribeiro, da O2 Filmes. As exibições de um título 
no mercado de Cannes custa de € 500 a € 3 mil euros. "Esperamos que 'À Deriva' agrade não 
só o mercado nacional como o internacional." 
 
A crise também não mudou radicalmente os planos de publicidade da Ondamax Films, 
especializada na venda de filmes latino-americanos. Integra a sua cartela de títulos deste ano 
"Capitães de Areia"´, o longa que Cecilia Amado, neta de Jorge Amado, filmou em 2008 
inspirada na obra do avô. "Com a crise, vamos gastar menos que nos últimos dois anos. 
Mesmo assim, nossas despesas com aluguel de escritório, sessões de filmes, catálogos, DVDs 
e banners chegará a US$ 30 mil", afirma o diretor da Ondamax, Eric Mathis. 
 
A Gullane Filmes é outra empresa que volta à Riviera Francesa cautelosa. "Como Cannes é o 
maior mercado do setor, é importante estar presente todo ano. Mas a ideia é manter a nossa 
participação com um gasto um pouco inferior", diz o produtor Fabiano Gullane. Este ano, a 
empresa negociará projetos já em andamento, como "Brincante"´, de Walter Carvalho, e 
"Terreno em Berlim"´, de Cao Hamburger. Os filmes prontos foram entregues a agentes de 
vendas. "Nossos representantes já sinalizam que as negociações estão mais difíceis com a 
crise, principalmente no que se refere a preço. Os compradores estão mais conservadores nas 
escolhas das produções, sem disposição para grandes apostas." 
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