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"Rio" atrai atenção no exterior e pode ser a melhor propaganda do país desde Carmem 
Miranda  
 
Até hoje poucos símbolos da cultura brasileira conquistaram reconhecimento ao levar a 
imagem do país às telas de cinema do mundo afora. Principalmente numa produção de 
Hollywood. Exceções feitas a Carmen Miranda e a Zé Carioca - apesar da visão 
"americanizada'' da atriz, com seus balangandãs e turbantes com frutas tropicais, e do 
personagem criado por Walt Disney, um papagaio malandro que não gosta de trabalhar. "Rio'', 
longa-metragem de animação que estreia no dia 8 nos cinemas nacionais, promete ir mais 
longe, funcionando lá fora como um cartão postal de luxo do Brasil - mais precisamente do Rio 
de Janeiro. Dirigido pelo carioca Carlos Saldanha, o filme vende uma imagem altamente 
positiva da cidade, apostando nas belas paisagens (incluindo tomadas aéreas do Cristo 
Redentor), na sensualidade dos corpos sarados na praia, na alegria do povo, na paixão pelo 
futebol, na diversidade musical e no esplendor do Carnaval. 
 
O roteiro da superprodução hollywoodiana, com orçamento estimado em US$ 80 milhões, 
incorpora tudo o que há de melhor na cidade. Filmado em 3D, "Rio'' parece ter sido concebido 
como um antídoto para as produções estrangeiras que depreciaram a imagem do Brasil, como 
"Turistas'' (2006). Mais recentemente, na feira ComicCon do ano passado, Sylvester Stallone 
fez um comentário infeliz ao abordar as filmagens de "Os Mercenários'' (2010) no Brasil.  
 
Graças ao sucesso das animações anteriores assinadas por Saldanha, como a franquia "A Era 
do Gelo'' (responsável pela bilheteria mundial de US$ 1,9 bilhão, com três filmes), o diretor 
teve total liberdade na realização de "Rio''. "No universo da animação, há muitos filmes que 
retratam diferentes culturas e povos, como 'Kung Fu Panda', que mostrou um pouco da China, 
e 'Ratatouille', com foco em Paris. Mas não há quase nada que represente o Brasil. Por isso 
pensei que era hora de buscar inspiração nas minhas raízes'', disse Saldanha, ao Valor, nos 
estúdios da Fox, em Los Angeles. 
 
Com a máquina de publicidade de um dos maiores estúdios de Hollywood a seu favor, "Rio'' 
chegará às telas praticamente do mundo inteiro. No mercado americano, os especialistas 
calculam um potencial de bilheteria de US$ 150 milhões. Só neste mês os cinemas de 23 
países, incluindo EUA, França e Reino Unido, abrem suas portas para a história de Blu, uma 
arara-azul macho que vive em cidadezinha gelada de Minnesota - até ser levado ao Rio, para 
acasalar com Jade, a arara fêmea da mesma espécie, em extinção. Embora seja uma ave 
domesticada e medrosa, que nunca aprendeu a voar, Blu embarca numa grande aventura na 
capital carioca, sua terra natal (quando era filhote, ele foi capturado e levado aos EUA).  
 
"Se pensarmos no alcance de meus filmes, 'Rio' definitivamente tem potencial para fazer muito 
pela imagem do Brasil, por conta de toda a exposição que o país ganhará. A começar pela 
escolha do título, 'Rio', minha intenção foi dar orgulho ao brasileiro e levar mais conhecimento 
sobre o Brasil ao exterior'', conta Saldanha, que aproveitou seu prestígio para escalar atores 
do primeiro time de Hollywood como dubladores no original, em inglês. Quem empresta a voz 
ao protagonista Blu é Jesse Eisenberg (indicado ao Oscar este ano por "A Rede Social''). Anne 
Hathaway e Jamie Foxx também compõem o elenco, além de Will.i.am, líder da banda Black 
Eyed Peas, encarregado da trilha sonora. Todos eles visitaram o Rio há duas semanas, durante 
a premiére mundial do longa, com a presença da imprensa nacional e estrangeira.  
 
Sergio Sá Leitão, presidente da RioFilme, empresa vinculada à Secretaria Municipal de Cultura 
do Rio de Janeiro, acompanhou o projeto desde fevereiro de 2009, quando Saldanha levou sua 
equipe pela primeira vez ao Rio. Para reproduzir a cidade com autenticidade, o diretor fez 
questão de que os profissionais da Blue Sky, companhia de animação onde ele trabalha, com 
sede em Nova York, visitassem o lugar e assistisse ao desfile das escolas de samba e ao 
Carnaval de rua. "Desde que soube da realização do filme, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, 
colocou a prefeitura à disposição da Blue Sky e da Fox, por compreender a importância do 
produto para a cidade.'' 



 
Para Leitão, o Rio de Saldanha nas telas é "diverso, heterogêneo e complexo, com todas as 
suas virtudes e seus problemas''. "Mais importante do que enfatizar só as belezas naturais e 
arquitetônicas, o filme transmite a sensação de que a vida no Rio, a despeito de mazelas 
(pobreza, tráfico de animais silvestres etc), é uma experiência rica, intensa, plural e, muitas 
vezes, feliz.'' 
 
A animação representa a "imagem mais positiva e de maior alcance" que o Rio já teve numa 
produção internacional, na visão de Steve Solot, presidente da Rio Film Commission - entidade 
que promove a cidade no exterior e facilita a realização de obras audiovisuais no Rio. "O filme 
marcará uma nova visão global da cidade, o que facilmente ofuscará impressões negativas do 
passado. E ainda fará mais: tocará todas as gerações, inspirando-as a descobrir a cidade por si 
mesmos.'' 
 
Além de muitos turistas, "Rio'' promete atrair mais equipes estrangeiras de filmagem. 
"Estamos passando ao mundo a imagem de que o Rio é uma cidade de cinema, seja no sentido 
figurado, seja no literal'', diz Leitão. Entre as produções internacionais rodadas no Rio 
recentemente estão "Velozes e Furiosos 5'' e "A Saga Crepúsculo: Amanhecer''. "Trazer 
produções de fora significa atrair investimentos e gerar renda e empregos. Durante os dez dias 
de filmagem de 'Amanhecer', por exemplo, foram gastos na cidade US$ 3,5 milhões, além de a 
produção gerar 500 empregos.'' 
 
Em comunicado oficial, o secretário especial de turismo e presidente da Riotur, Antônio Pedro 
Figueira de Mello, disse estar orgulhoso ao saber que o nome da cidade está espalhado por 
grandes centros mundiais, nos cartazes e na publicidade do filme. "Em várias cidades 
americanas, a imagem do Rio está em balões nos cinemas, nas propagandas nas laterais dos 
ônibus e até em selos nas frutas em supermercados. O filme ainda nem estreou e já podemos 
dizer que o Rio praticamente invadiu os EUA.'' 
 



 



 

 
 
No namoro antigo com os estúdios de Hollywood, há mais tapas que beijos 
João Luiz Rosa  
 
De "Serenata Tropical" (1940), o primeiro filme americano de Carmem Miranda, até "Rio", a 
animação protagonizada pela arara Blu, vai longe o casamento entre o Brasil e Hollywood - 
uma união marcada mais por tapas do que beijos. 
 
Não que o país não tenha tido bons momentos na terra do cinema. No filme "Entre a Loira e a 
Morena" (1943), Carmem usa um chapéu de banana descomunal, que toma quase todo o 
cenário, num truque do diretor Busby Berkeley, famoso por seus caleidoscópios humanos. 
Carmem estrelou mais de uma dezena de produções nos EUA e tornou-se um ícone, imitado 
até por Tom e Jerry. 
 
Ingrid Bergman interpretou uma espiã que se muda para o Rio em "Interlúdio" (1946), onde 
se apaixona por Cary Grant, tudo sob a assinatura de Alfred Hitchcock. No clássico 
"Bonequinha de Luxo" (1961), Audrey Hepburn pensa em mudar-se para o Brasil com um 
fazendeiro riquíssimo. O personagem tem nome bem brasileiro - José Pereira da Silva -, mas o 
ator era espanhol: o aristocrata José Luis de Villalonga, Marquês de Castellvell. No recente 
"Comer, Rezar, Amar" (2010) aconteceu algo parecido e o espanhol Javier Bardem viveu um 
brasileiro. 
 



Em "Você Já Foi à Bahia?" (1944), o Pato Donald foi recebido por Zé Carioca e contracenou 
com Aurora Miranda, irmã de Carmem, em um do esforço do governo de Franklin Delano 
Roosevelt para se aproximar da América Latina. 
 
O romance com Hollywood não vai muito além disso e antes que alguém proteste contra a 
ausência de "Orfeu Negro" (1959), o filme de Marcel Camus que levou a tragédia grega para o 
morro carioca, vale lembrar que essa é uma produção ítalo-franco-brasileira - e não 
americana. Tanto que recebeu o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1960. 
 
Na maior parte das vezes, o que se vê nas produções hollywoodianas é um certo descuido aos 
detalhes e doses de preconceito. Às vezes, o erro é geográfico. Em "007 Contra o Foguete da 
Morte" (1979), o James Bond de Roger Moore inicia uma perseguição no Morro da Urca, no 
Rio, e acaba nas Cataratas do Iguaçu, como se um lugar fosse vizinho ao outro. 
 
O idioma é outro problema. Na falta de atores brasileiros, os produtores usam os que 
estiverem à mão. Em "Stigmata" (1999) fala-se espanhol na fictícia cidade brasileira de Belo 
Quinto. Em "Sinais", extraterrestres malvados são vistos em Passo Fundo, no Rio Grande do 
Sul - as testemunhas falam português, mas de Portugal. 
 
Mesmo quando não há erros flagrantes, prevalece um exotismo duvidoso. Em "Sabor da 
Paixão" (2000), a espanhola Penélope Cruz interpreta a brasileira Isabella, que vai para os 
Estados Unidos depois de descobrir a traição do marido Murilo Benício, um típico machão 
latino. 
 
"Orquídea Selvagem" (1990), com Mickey Rourke, também explora a ideia do país como um 
paraíso sensual, onde até as pessoas mais regradas perdem a cabeça em busca de sexo. 
 
Na ausência do apelo erótico, é melhor partir para a violência. "Turistas" (2006) mostra um 
grupo de viajantes americanos que vem ao Brasil em busca de diversão e acaba vítima de uma 
gangue que rouba e trafica órgãos humanos! E, mesmo no simpático "Os Produtores" (2005), 
o golpista interpretado por Matthew Broderick só pensa em dar um desfalque e fugir para o 
Brasil. 
 
O golpe mais recente, porém, ocorreu fora das telas. Ao comentar as filmagens de "Os 
Mercenários" no Brasil, Sylvester Stallone disse que no país era possível explodir qualquer 
coisa - as pessoas ainda agradeciam e diziam "Tome, leve um macaco de presente!" 
 
Mas de vez em quando há surpresas. No filme "Eu Ainda Sei o Que Vocês Fizeram no Verão 
Passado", um programa de rádio pergunta à ouvinte qual é a capital do Brasil. Ela responde 
"Rio", e o locutor diz que está certo. Mais tarde, ela percebe que algo está errado quando um 
amigo a corrige: o correto, diz ele, é Brasília. Parece pouco, mas já é um alívio saber que até 
adolescentes de filme de terror sabem que a capital do Brasil não é Buenos Aires.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2011, Empresas, p. B2. 


