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O cinema deixou de ser um sonho inatingível para as produtoras brasileiras de audiovisual, 
mas ainda está longe de se tornar, isoladamente, uma fatia respeitável da receita dessas 
companhias. A contradição, diz a produtora Andrea Barata Ribeiro, da O2 Filmes, é que o bom 
momento do cinema nacional - estimulado por leis e incentivos fiscais - acabou coincidindo 
com a crise do formato de produção cinematográfica. 
 
"Não se trata de um problema localizado", diz Andrea. "Os grandes estúdios também estão 
passando por crises enormes, mas quem vai sofrer mais é o cinema independente. Fórmulas 
prontas, como o 'Homem-Aranha', sempre vão funcionar." 
 
Um dos maiores problemas, segundo a produtora, é a pirataria de DVDs. O cinema é um setor 
baseado em "janelas". É assim que são chamados os diferentes meios de exibição percorridos 
por um filme. O título estreia no cinema, segue para o DVD, depois para a TV paga e 
finalmente chega à TV aberta. A pirataria na janela dos DVDs destrói uma fonte de receita 
importante para os estúdios, comprometendo toda a cadeia. 
 
Suzana Villas Boas, dona da produtora que leva seu sobrenome, já produziu sucessos como "A 
Marvada Carne" e "Feliz Ano Velho", dois títulos que precederam a chamada "retomada" do 
cinema brasileiro. "Nunca ganhei um centavo com isso", diz ela. O primeiro cheque no cinema 
veio com "Nome Próprio", estrelado pela atriz Leandra Leal e lançado no ano passado. 
 
O nível técnico dos profissionais brasileiros aumentou muito nos últimos anos, depois da 
abertura de cursos específicos nas universidades brasileiras. É um ponto favorável para o 
setor, mas que apresenta uma espécie de efeito colateral: o aumento nos custos de produção. 
"Esses profissionais têm, hoje, um salário equiparável ao mercado internacional", diz Suzana. 
O encarecimento também está relacionado ao fato de que muita gente da área de publicidade, 
que está acostumada a uma remuneração mais alta - tem se encaminhado para a produção 
cinematográfica. 
 
Apesar das dificuldades, as produtoras brasileiras tem procurado maneiras de aparecer na tela 
grande. A Villas Boas, por exemplo, trabalha no projeto de um documentário sobre música 
baiana com a cantora Daniela Mercury. A ideia é fazer uma produção para o cinema, mas que 
também pode dar origem a uma minissérie para TV. 
 
Na O2 Filmes, a lista de produções para cinema também prossegue com títulos de prestígio. O 
mais recente foi "À Deriva", com o ator francês Vincent Cassel. "Sobreviver de cinema não 
está fácil, mas queremos fazer filmes e vamos encontrar essa equação", diz a produtora 
Andrea Ribeiro.  
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