
Por Gabriel Carneiro 

o plano econômico, o ci
nema brasileiro vive o seu 
melhor momento desde a 
chamada retomada, com 
boas bilheterias e um mer
cado fortalecido, e dinhei
ro para bancar filmes com 
orçamentos de até RS 20 

milhões, como foi o caso de "Nosso Lar". Ago
ra temos "Tropa de Elite", o maior lançamento 
de todos os tempos do cinema brasileiro, que 
vai ficar como marco da distribuição indepen
dente. Ambos os filmes foram realizados e lan
çados focados em um mercado garantido. 

Por outro lado, a concentração de recur
sos em poucas produtoras ocasionou outro 
efeito no mercado, como o encarecimento da 
produção e o aumento nos orçamentos dos 
filmes, que hoje são feitos, na sua maioria, 
de acordo com a capacidade que a produto
ra tem de captar recursos no mercado. Quem 
pode captar RS 10 milhões, especialmente em 
editais e fundos, não vai orçar um filme em RS 
6 milhões. Só este ano, segundo levantamos 
(ver tabela no final), foram investidos em di
nheiro incentivado cerca de RS 337 milhões. 
Outro efeito foi a queda nos projetos de baixo 
orçamento, pois está praticamente impossível 
captar recursos para filmes que não estejam 
focados no retorno que ele pode dar. 

Com isso, o custo médio de um filme de bai
xo orçamento, que até cinco anos atrás era de 
RS 1,5 milhão, hoje é no mínimo RS 2,5 milhões, 
e os orçamentos altos saltaram de RS 6 milhões 
para RS 10 milhões. No entanto, muitos produ
tores e cineastas não apontam diretamente 
essas questões, mostrando como realmente 
se produz hoje, e como os custos de mão de 
obra e de finalização estão também muitos al
tos. 0 cineasta e produtor Roberto Farias, por 
exemplo, acha que os orçamentos muitas vezes 
precisam absorver os custos do tempo que um 
projeto leva para ser desenvolvido. 

"Os editais não são coincidentes e os pro
dutores que ganham em um têm de esperar os 
outros, sem qualquer garantia de ver seu fil
me escolhido. Uma indústria cinematográfica 
não pode viver apenas de editais. Nenhuma 
empresa, hoje, é capaz de planejar suas pro
duções profissionalmente, com datas para 
começar, terminar e exibir, otimizando os re
cursos aplicados", afirma Roberto Farias. 

Ter mais filmes lutando pelo mesmo dinhei
ro, apesar de seu lado positivo em desenvolver a 
produção nacional, tem dado uma dor de cabeça 
enorme para os produtores que optam por traba
lhar com filmes pequenos ou médios. "Hoje em 
dia, há uma concorrência entre os projetos que, 
a meu ver, ainda precisa ser aprimorada, fazen
do competir projetos de orçamentos semelhan

tes entre si. Não há como um filme B.O. [baixo 
orçamento] de um diretor estreante concorrer 
com o Zé Padilha, que botou 4 milhões de pesso
as nos cinemas em dois finais de semana [com 
seu 'Tropa de Elite 2']", pondera Vânia Catani, da 
produtora Bananeira Filmes, responsável por 
filmes como "0 Palhaço", de Selton Mello, com 
orçamento de RS 5 milhões. 

A produtora Sara Silveira, da Dezenove 
Som e Imagens, que se notabilizou por ser a 
produtora de orçamentos baixos e médios, e 
especialmente de primeiros filmes, vê uma 
grande dificuldade em produzi-los por ter de 



acessar as mesmas fontes de investimentos 
das grandes produções. "Como você vai fazer 
o convencimento de uma grande empresa (Pe-
trobrás, BNDES)? É um caminho difícil a trilhar, 
mas penso que a renovação do cinema é im
portante", afirma. "Captação é difícil. Quanto 
maior o volume de dinheiro que você tem que 
buscar, mais difícil f ica. E a concorrência hoje, 
no Brasil, é muito grande. Hoje produzimos de 
50 a 80 filmes por ano. 0 cinema comercial 
está se impondo, o que é bacana, mas se en
contra uma concorrência grande na busca de 
incentivos f iscais", complementa Sara. 

Aumento no custo de cachês 
e técnica 

O aumento nos cachês da equipe também 
é considerável. Dois fatores aparecem como 
a grande razão disso: a profissionalização e a 
concorrência com outros filmes e com a publi
cidade. "Os custos dos profissionais também 
estão altos, porque os mesmos profissionais que 
trabalham para o cinema trabalham para o mer
cado publicitário, onde os preços são muito mais 
altos", afirma a produtora Assunção Hernandes, 
da Raiz, conhecida produtora de projetos de bai
xo orçamento. "Hoje se paga muito mais para um 
assistente de câmera, talvez o dobro, do que se 
pagava há dois anos", aponta a produtora lafa 
Britz, que recentemente fez "Nosso Lar". 

"O cachê é o que onera mais uma produ
ção. O 'mercado' elevou os salários dos téc
nicos para esses patamares atuais e a gente 
que produz não tem muito o que fazer. Isso é 
complicado", desabafa Vânia Catani. Sara Sil
veira, que trabalha quase sempre com a mes
ma equipe, encontrou uma forma de driblar 
esse problema dos altos cachês e concorrên
cia. "Na Dezenove, o que faço é cada vez pa
gar um valor diferente, compensando mais em 
um filme do que no outro, para não sair desse 
orçamento de porte médio que gira entre R$ 
2 e 4 milhões. A concorrência com outros fil
mes e outros meios de produção é complica
da, porque o profissional pode não fazer o seu 

filme por 'x' já que pode receber '2x' em outro 
l ugar - e não é muito difícil ganhar'2x', porque 
há orçamentos e orçamentos", explica. 

A profissionalização e a especialização 
são outros fatores que pesam no bolso, por 
também elevarem a quantidade de pessoas 
no set. "Antigamente se fazia um filme com 20 
ou 30 pessoas. Hoje, uma equipe média conta 
com 80 a 100 pessoas. Tudo isso sobe bastante 
o custo de produção", afirma o cineasta Ro-
semberg Cariry, presidente do Congresso Bra
sileiro de Cinema (CBC). "Os profissionais hoje 
são muito mais especializados e isso, sem 
dúvida, gera um aumento na equipe. A quanti
dade de assistentes também é outra questão. 
Todos precisam de assistente e isso também 
contribui para o aumento da equipe, que não 
necessariamente se torna mais eficiente", 
aponta Andrea Barata Ribeiro, produtora que 
é uma das fundadoras da 02 Filmes. Ainda 
assim, Sara Silveira acha indispensável uma 
boa equipe. "Uma mão de obra bem realizada 

na hora que está criando o filme é magnífico, 
porque vai para a tela.", conclui. 

ParaTizuka Yamazaki, diretora de "Amazônia 
Caruana", que tem orçamento de RS 10 milhões, 
nem os equipamentos e nem a equipe encare
cem um filme. "Os equipamentos são avaliados 
em dólar. Como a nossa moeda está forte, o cus
to do aluguel de equipamento não é o que enca
rece o orçamento. A equipe técnica tem preço 
regido pelo sindicato, com exceção dos nomes 
famosos da área. Na minha opinião, temos que 
valorizar essa mão de obra tão especializada. 0 
Brasil tem ótimos profissionais. Eles, na verdade, 
enriquecem uma produção", diz Tizuka, indo em 
contrapartida às outras pessoas ouvidas pela 
reportagem da Revista de CINEMA. 

Encarecimento de equipamentos 
e pós-produção 

"Os orçamentos subiram, não só devido 
ao salário de equipe, mas principalmente de

vido a laboratórios e casas de pós-produção. 
Fazer a finalização e o acabamento do filme 
hoje está bem caro, está quase na proporção 
de meio a meio, meio rodando e meio gastan
do para terminar", conta Sara Silveira. "Você 
entra numa tecnologia muito restrita, porque 
são três ou quatro laboratórios no Brasil e um 
pouco mais de casas de pós-produção que 
terminam o seu filme: são preços bem salga
dos", complementa. 

Mas o que complica mesmo nessa seara 
são os altos impostos sobre o equipamento e a 
tecnologia para a feitura de um filme. "Existe, 
sim, um preço elevado em equipamentos, mas 
por outro lado, há uma taxação de equipamen
tos importados para cá e não existe fabrica
ção do similar no Brasil. 0 locador vai pagar 
um custo altíssimo e ainda pagar um imposto 
enorme. 0 caso talvez seja rever a política de 
taxação de equipamentos que não têm simila
res feitos no Brasi l" , pontua Caio Gullane, da 
Gullane Filmes. "Já houve muitas iniciativas 
para conseguir desonerar tributariamente 
produtos utilizados na produção audiovisual, 
sem sucesso, mesmo quando se pediu isono-
mia com as isenções já concedidas aos canais 
de televisão. Essa batalha ainda continua, e 
espera-se que se chegue a uma decisão favo
rável", explica Assunção Hernandes. 

Outros impostos também dificultam a 
vida de quem faz cinema. "Os altos encargos 
sociais, taxas e impostos, também oneram o 
custo. Uma produtora, agora, mesmo sendo 
uma microempresa, recolhe sobre o salário 
de seus trabalhadores o mesmo percentual 
de impostos que uma multinacional", comple
menta Assunção. Roberto Farias computa que 
são cobrados tantos impostos da produção ci
nematográfica que quase nem vale a pena. "0 
cinema paga impostos em cascata. Fazendo 
as contas, chega-se à conclusão de que um 
filme de RS 3 milhões de orçamento, que faça 
1 milhão de espectadores, no fim das contas, 
paga mais impostos do que recebeu de renún
cia f iscal" , explica. 



Juros e correção monetária 

Outro fator apontado são os reajustes de 
preços pelos quais objetos necessários para 
a produção passam. "Há o aumento salarial, 
mas a comida é mais cara também, comprar 
madeira e tinta está mais caro. Não tem como 
não subir os valores", afirma lafa Britz. "O 
valor que podemos captar é o mesmo, mas 
quando os preços da equipe sobem, o preço 
de equipamentos e aluguéis sobe também - e 
é uma maluquice, porque quando você levan
ta o dinheiro, já não dá mais", complementa. 
Como o processo de captação demora, muitas 
vezes é necessário atualizar o orçamento, pois 
o preço das coisas já não é mais o mesmo. Em 
resposta às acusações feitas por produtores, 
de que seria muito mais caro fazer cinema no 
Brasil do que na Argentina, Caio Gullane retru
ca: "Muitas vezes fica mais caro fazer cinema 
no Brasil do que na Argentina, porém, uma 
Coca-Cola e um quilo de arroz também estão 
mais caros do que na Argentina". 

Existe um parâmetro de 
orçamento? 

Segundo o diretor da Ancine, Mário Dia
mante, existe parâmetro, sim. Cada produtor 
elabora um orçamento de filme de acordo com 
as necessidades do mesmo, levando em consi
deração equipe, condições do roteiro e preços 
de mercado. Quando pretende utilizar as leis de 
incentivo e captar através de editais públicos, 
precisa se cadastrar na Ancine. "O produtor 
apresenta o orçamento e, se estiver de acordo 
com o roteiro e com as instruções normativas, 
nós aprovamos", explica Diamante. 

0 parâmetro, então, vem das instruções 
normativas 22 e 54. A primeira, que está sendo 
revisada, versa sobre as regulações ao aces
so às leis de incentivo federal - artigos 1º, 1º A, 
3º, 3º A, Condecine e Funcine -, possibilitando 
um máximo de captação de RS 7 milhões. O 

restante do orçamento, quando esses incen
tivos não são suficientes, vem das chamadas 
"outras fontes" - caso dos editais regionais. 
Mas o mais importante é a segunda instrução 
normativa. "Cada empresa tem uma capacida
de de captação conforme o número de filmes 
feitos. Assim, uma produtora pode captar mais 
que outras. É um cruzamento entre currículo 
da empresa e os projetos que apresentam", 
explica Diamante. Ou seja, uma empresa es
treante só pode ter acesso a RS 1 milhão, en
quanto uma de longa trajetória pode chegar a 
ter RS 36 milhões aprovados. 

Para o produtor e cineasta Roberto Farias, 
existe uma grande distorção nos orçamentos 
dos filmes, especialmente porque se trata de 
dinheiro público, o qual, na grande maioria das 
vezes, os produtores não precisam devolver aos 

cofres do país. "Ouço falar de filmes de baixo 
orçamento que não passam de R$3 milhões, ao 
mesmo tempo em que se fala de filmes orçados 
em RS 8 milhões. Não sei como é possível fazer 
um filme de 3, nem como gastar 8 numa produ
ção. Acho mesmo que se a produção vivesse 
de recursos privados não chegaríamos a um 
valor tão alto. 0 mercado é mais pródigo com 
recursos incentivados do que com recursos do 
seu próprio bolso", pondera Roberto Farias. "0 
atual sistema exige do produtor/realizador um 
talento que nada tem a ver com sua capacidade 
de filmar. E como os recursos são considerados 
públicos, qualquer um que tenha capacidade 
de obter recursos incentivados transforma-se 
em diretor ou produtor", complementa. 

Na mesma linha de pensamento de Rober
to Farias, o cineasta e presidente do Sindicado 
da Indústria do Audiovisual do Estado de São 
Paulo (Siaesp), Roberto Moreira, sugere uma 
alternativa para o atual processo de produção. 
"Seria muito diferente se, como é no resto do 
mundo, fechasse o meu orçamento com 3 ou 
4 parceiros (distribuidores, fundos de investi
mento e canais de televisão) que disponibilizam 

a totalidade dos recursos. 0 tamanho do filme 
está determinado de antemão, assim como os 
prazos de realização. Todo mundo tem que se 
adaptar ao recurso existente. A pressão de 
cima para baixo está dada desde o início e o 
custo do filme, estimado pela sua capacidade 
de gerar receita. É claro que a equipe vai fazer 
pressão por recursos, mas o produtor tem me
nos margem de manobra", indica. 

Para Rosemberg Cariry, a tendência de al
tos orçamentos é natural, dada a sofisticação 
do cinema no país. 0 caminho, segundo ele, é 
incentivar o cinema de invenção. "Existe um 
cinema de baixo orçamento muito bom que 
está sendo feito no Brasil, é um cinema cria
tivo e inquieto, que busca novas estéticas e 
discursos. Esse tipo de cinema devia ser mais 
incentivado, pois representa a grande possi
bilidade de renovação e de prestígio cultural 
para o Brasi l " , conclui. 

Aumento do custo é culpa do roteiro 

"0 que encarece principalmente um filme 
é o roteiro", afirma o produtor Caio Gullane. 
"Uma frase pode aumentar seu orçamento: se 
estiver escrito 'caminhão bate e provoca aci
dente em uma grande estrada entre S P - R J ' , 
vai ficar muito caro, porque a estrada deverá 
ser interditada e serão necessárias pessoas 
aptas para fazer a cena" , complementa. 

Para a cineasta Tizuka Yamazaki, em pro
cesso de finalização de "Amazônia Caruana", a 
logística por trás de um roteiro faz toda a dife
rença. "['Amazônia Caruana'] é um filme que tem 
toda uma dificuldade, por ser rodado na Amazô
nia. Lá, os barcos ficam à mercê do horário das 
marés, os carros, da lama das grandes chuvas 
e dos alagamentos. Tudo tem que ser milimetri-
camente planejado e, mesmo assim, somos sur
preendidos pela natureza. Nossa equipe técnica 
girava em torno de 30 pessoas, cerca de oito mo
toristas e dez barqueiros. São tantas coisas para 
pensar, como, por exemplo, o risco de contrair 
alguma doença tropical...", explica. 

Entre outros fatores do roteiro de "Amazô
nica Caruana" que aumentaram o custo da pro
dução está o conhecimento da cultura cabocla 
amazônica. Para tal, os atores principais - Ca
rolina Oliveira e Thiago Martins - precisaram 
de cinco meses de preparação, fazendo aulas 
de nado sincronizado, capoeira, arvorismo, 
remo de canoa indígena, dança lundu, cavalgar 
sem cela, prosódia local e pajelança cabocla. 

Deslocamento e logística também enca
receram "Xingu", orçado em R$ 14 milhões e 
produzido pela 02 Filmes, de Andrea Barata 
Ribeiro. "Decidir filmar no Centro-Oeste custa 
mais, claro. Não demos um 'truque' fazendo 
Ubatuba parecer Xingu. Fomos para lá. No 
filme, estão impressas as paisagens que os 



irmãos Villas Boas des
bravaram. Isso se chama 
valor de produção. Nem 
sempre é possível traba
lhar com um orçamento 
que permita isso. Nós 
tivemos que levar toda a 
equipe e todo o equipa
mento. Deslocar a equi
pe é um item caro. Nós 
deslocamos cinco vezes. 
Para chegar ao parque 
Xingu, por exemplo, tive
mos que fretar vôos", co
menta Andrea. 

lafa Britz, produtora 
de "Nosso Lar", com orçamento de R$ 20 milhões, também aponta a questão 
técnica como um dos principais fatores a encarecer uma produção. Ela conta 
que, para "Nosso Lar", havia 13 estúdios montados ao mesmo tempo, com ce
nários enormes, o que aumentou o número de pessoas trabalhando na arte. 

Mas o que aumentou mesmo o preço não foi a presença de nomes 
internacionais - o diretor de fotografia Ueli Steiger e o compositor Philip 
Glass, que cobraram cachês brasileiros -, e sim os efeitos especiais. "É 
um filme que tem 350,400 planos com efeitos especiais, é muita coisa e é 
muito caro" , afirma. "Cada plano requer um tipo diferente de efeito, alguns 
muito simples e outros que são 100% em CGI. Tivemos que buscar uma 
empresa com estrutura para fazer o necessário, no tempo que precisáva
mos, com o custo que podíamos pagar. Acabamos encontrando isso fora 
do Brasil. O que diferenciou foi o prazo que tínhamos. Havia momentos em 
que 100 pessoas estavam trabalhando em máquinas diferentes para ter
minar o filme dentro do cronograma que tínhamos acordado com a Fox", 
explica lafa Britz, justificando os R$ 20 milhões, dos quais apenas R$ 2,5 
milhões vieram de leis de incentivo, via artigo 3º - o restante veio através 
de investidores privados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, fãs do 
livro ou que apenas acreditavam no potencial da produção. "Os efeitos 
mudam tudo, não tem como improvisar na hora. Então, a pré-produção é 
maior e mais custosa" , complementa. 

Investimentos estatais chegam a 
2/3 da produção 

Recentemente, a RioFilme lançou uma pesquisa de mercado que aponta 
o setor audiovisual como ainda dependente. 2/3 dos investimentos são esta
tais. O mesmo número é destinado às produções. Mas para Sérgio Sá Lei
tão, presidente da RioFilme, o maior problema é outro. "Precisamos de mais 

mecanismos indutores de 
desenvolvimento e de mais 
recursos. 2/3 - e a propor
ção cresce - dos recursos 
federais atualmente estão 
alocados em mecanismos 
que, do ponto de vista do 
desenvolvimento do mer
cado e das externalidades 
econômicas, apresentam 
potencial de êxito reduzi
do", afirma. Entre os meca
nismos não reembolsáveis, 
estão os Artigo 1º e 1º A, a 
Lei Rouanet, as leis munici
pais e estaduais, os editais 

regionais, os da SAv e o PAQ, que têm um impacto multiplicador limi
tado. A cada RS 100 investidos via mecanismos não reembolsáveis, 
há um retorno de renda de R$48,4. Considerando os mecanismos de 
mercado, ou seja, reembolsáveis (Artigos 3º e 3º A, FSA, Funcines, 
Condecine, RioFilme, PAR, BNDES), a renda sobe para R$ 107,9. 

Para Mário Diamante, todos os mecanismos são válidos e aju
dam a desenvolver o cinema. "0 equilíbrio entre esses mecanismos 
é bom para a saúde do mercado. É interessante ter uma plataforma 
de financiamento de acordo com o tipo de produção, permitindo a 
mistura de várias possibilidades de financiamento. Isso vai formar 
uma carteira de produções que possa enfrentar com força e com 
vontade o cinema mundial, seja o hegemônico, que pretende gran
des parcelas, seja o autoral, dedicado a segmentos", afirma. 

Sá Leitão defende a inversão das proporções. 0 patrocínio, 
segundo ele, pode ser eficiente, mas gera dependência e não esti
mula a indústria e a busca por resultados econômicos. "A questão 
central não é quanto [é investido], mas como. Há ao mesmo tempo 
uma desregulamentação proposital e uma regulamentação obtusa. 
0 poder público acha melhor não intervir, para evitar confusão. 
Quando o faz, é sob um viés udenista", explica. 

Mário Diamante vê que o problema é mais embaixo. Não é ques
tão de haver ou não mais mecanismo de mercado. "0 Fundo Setorial 
do Audiovisual faz um investimento com base na participação que vai 
haver de fato naquela obra, é um investimento bastante acurado. 0 
que acontece é que esses mecanismos reembolsáveis exigem maior 
atenção dos proponentes na prestação de contas. Caso o filme tenha 
retorno, tem que devolver dinheiro. É uma forma de dimensionar de 
forma bastante crítica o orçamento, para não pedir mais do que tem 
condição de devolver. Nem todos o querem", conclui. 

Text Box
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