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Distribuidores pagam pequenas fortunas para colocar frente a frente jornalistas e astros de 
Hollywood  
 
Desde ontem, quando Woody Allen abriu a 64ª edição de Cannes com "Meia-Noite em Paris'', 
fora de competição, os olhares se voltam para a cidade francesa que sedia uma vez por ano o 
maior festival de cinema do mundo. Enquanto astros e estrelas de Hollywood desfilam pelo 
tapete vermelho do lendário Grand Théâtre Lumière, as negociações milionárias são realizadas 
longe do flash dos fotógrafos. Cerca de 10 mil títulos independentes (entre produções prontas 
ou em andamento) estão à disposição dos compradores no Marché du Film, a feira de filmes na 
qual o volume anual de negócios é estimado em US$ 1 bilhão - incluindo negócios fechados e 
iniciados durante o evento. Além de comprar os direitos de um filme, muitas vezes o 
distribuidor precisa pagar também pelas oportunidades de entrevistas com o diretor e o 
elenco. Uma entrevista de televisão com Brad Pitt, que promoverá este ano "A Árvore da 
Vida'', custa € 4 mil por veículo. E a duração é de apenas sete minutos. 
 
"Muitas vezes vale a pena pagar. Principalmente pela visibilidade que a entrevista terá na 
mídia'', diz Marcio Fraccaroli, executivo-chefe da Paris Filmes. A distribuidora pagará por dois 
lotes de entrevistas do filme "Meia-Noite em Paris'', com estreia prevista nos cinemas 
brasileiros em 17 de junho. As produtoras responsáveis pelo filme - Mediapro, Versátil e 
Gravier Productions - das quais a Paris comprou essa comédia ainda em fase de roteiro, estão 
cobrando da distribuidora € 3 mil por vaga. Esse é o preço por veículo impresso que participar 
das entrevistas com Woody Allen em Cannes, com duração de 30 minutos. O mesmo tempo 
com os atores (entre eles, Owen Wilson, Marion Cotillard e Rachel McAdams) sai por € 2,5 mil.  
 
Para entender como funciona, quem paga é sempre a distribuidora. A ideia é que a entrevista 
reforce a divulgação do filme no país para os quais a empresa comprou os direitos de 
distribuição. Por isso, é a distribuidora quem escolhe a publicação que fará a entrevista. Quem 
recebe são os produtores. Os atores não veem a cor desse dinheiro - geralmente, em seus 
contratos já estão previstas jornadas de divulgação e encontros com a imprensa.  
 
Em Cannes, a Paris Filmes também já garantiu os direitos de "Um Novo Despertar", filme de 
Jodie Foster protagonizado por Mel Gibson, com exibição fora de concurso na Riviera Francesa 
e lançamento no Brasil em 27 de maio. Neste caso, a Summit Entertainment e a Participant 
Media estão cobrando € 4 mil por veículo (por 30 minutos, com a diretora e o ator juntos). 
"Encaramos como um investimento, já que precisamos dos veículos de comunicação o ano 
inteiro para a divulgação de nossos filmes'', completa Fraccaroli. 
 
A Califórnia Filmes terá este ano em Cannes o filme "Melancolia", de Lars von Trier, que 
concorre à Palma de Ouro. A empresa também pagará pelas vagas de entrevistas com o 
diretor e os atores - Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, John Hurt e Stellan Skarsgard, entre 
outros. "Ainda estamos negociando os valores para pode atender a todos os pedidos dos 
jornalistas brasileiros", diz Claiton Fernandes, vice-presidente da Califórnia Filmes, que lança o 
filme no Brasil em 5 de agosto. "Os valores são altos, mas a imprensa é determinante para o 
sucesso dos filmes de Lars von Trier no país. Sempre há polêmica em suas obras, o que acaba 
ajudando. Só não pagamos pelas entrevistas quando os filmes são muito pequenos. Aí não 
podemos arriscar." 
 
O pagamento pelas oportunidades de entrevistas só ocorre com os filmes independentes, que 
terão seus direitos adquiridos por diferentes distribuidores em cada país. Os títulos que já 
pertencem aos grandes estúdios de Hollywood, como Warner, Sony ou Fox, chegam às telas 
do mundo pelos seus escritórios locais. E são os próprios estúdios que organizam os eventos 
de promoção do filme, as chamadas "junkets", nas quais a imprensa tem a oportunidade de 
entrevistar os diretores e elenco. 
 
No Marché du Film, o valor de cada filme varia de acordo com o faturamento do mercado do 
comprador. Na negociação com o Brasil, por exemplo, os títulos custam este ano de US$ 10 



mil a US$ 800 mil - valor que costuma dobrar com o P&A, ou "publicity and advertising". Os 
preços são calculados geralmente com base no resultado obtido nas bilheterias do país no ano 
anterior. Em 2010, foram vendidos 134,8 milhões de ingressos no Brasil, o que gerou uma 
bilheteria total de R$ 1,26 bilhão, segundo dados do Boletim Filme B, especializado no 
mercado cinematográfico nacional. Para os Estados Unidos, que arrecadaram mais de US$ 10 
bilhões nas bilheterias no ano passado (segundo o Boletim Movieline), os valores costumam 
ser muito mais altos, proporcionais ao tamanho do mercado. 
 
"A chegada do 3D deixou os filmes mais caros. Em compensação, mais pessoas estão indo ao 
cinema", afirma Fernandes, que já iniciou a negociação com alguns filmes vendidos atualmente 
em Cannes, antes mesmo de o festival começar. "Este ano as expectativas são ótimas. 
Provavelmente vamos fechar várias compras durante o festival."  
 
No ano passado, a Califórnia fez dois bons negócios no Marché du Film, ao adquirir "Em Um 
Mundo Melhor", que posteriormente ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, e 
"Melancolia", que agora ganha destaque por participar da competição no festival francês. 
 
"Apesar de comprarmos filmes o ano inteiro, não perdemos o Festival de Cannes'', diz 
Fraccaroli, que investe de US$ 20 mil a US$ 30 mil para participar do evento. No ano passado, 
o executivo-chefe da Paris viu e comprou "O Discurso do Rei" na feira na Côte d'Azur. "Naquele 
momento já imaginávamos que o filme seria indicado a muitos prêmios", diz ele. No início do 
ano, o drama estrelado por Colin Firth (no papel do rei George VI) foi indicado a 12 Oscars, 
conquistando quatro estatuetas, incluindo a de melhor filme. No Brasil, o épico atraiu um 
publico de mais de 1 milhão de pessoas, arrecadando mais de R$ 11,2 milhões de bilheteria.  
 

 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 maio 2011, Empresas, p. B2. 


