
O Rio de Janeiro 
se firma como o 
principal polo de 
produção de cinema 
do país. Conheça 
a Riollywood 
ROBERTA P A D U A N 

Wagner Moura e dirigido por José Pa-
dilha dificilmente alcançará o sucesso 
estrondoso que teve no Brasil. Mas en-
trar no circuito americano é uma ótima 
oportunidade para chamar a atenção do 
júri que escolherá as cinco produções 
que concorrerão ao Oscar de filme es-
trangeiro no início de 2012. A indicação 
daria novo fôlego — e mais lucro — ao 

filme de maior sucesso já feito no país. 
Lançado em outubro de 2010, a segun-
da parte da saga do Capitão Nascimen-
to bateu o recorde de público, com a 
venda de 11 milhões de ingressos — 3,6 
milhões a mais que o desenho animado 
Shrek para Sempre, o segundo em bilhe-
teria. Bateu o recorde entre filmes na-
cionais, que pertencia desde 1976 a Do-
na Flor e Seus Dois Maridos, visto por 
10,7 milhões de pessoas. Na primeira 
semana de exibição, Tropa 2 pagou qua-
se todo o custo de produção, cerca de 
16 milhões de reais. Ao sair de cartaz no 

FILME TROPA DEEIJTE2 
ACABA DE ESTREAR em 

cinemas dos Estados 
Unidos. Por lá, o thriller 
policial estrelado por 
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Brasil, tinha arrecadado 102 milhões de 
reais em bilheteria, rendendo mais de 
200% de retorno aos investidores, se-
gundo os produtores executivos. 

Tropa de Elite 2 é o melhor símbolo 
do fortalecimento do cinema nacional 
e, particularmente, da posição do Rio 
de Janeiro como o maior polo de pro-
dução cinematográfica do país. "Esta-
mos criando a Riollvwood", afirma Di-
ler Trindade, sócio da Diler & Associa-
dos, maior produtora brasileira de cine-
ma graças a títulos estrelados por Xuxa 
e Renato Aragão. Guardadas as devidas 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



proporções, o trocadilho se baseia em 
números impressionantes. Os filmes de 
produtoras cariocas foram responsáveis 
por 96% da renda gerada por produções 
nacionais no ano passado. Dos dez fil-
mes brasileiros com maior bilheteria 
em 2010, nove saíram de produtoras do 
Rio. Neste ano, seis estão entre os dez 
mais vistos (até outubro). 

Vários fatores se somam para a rea-
firmação do Rio como polo de produção 
cultural. Essa posição foi enfraquecida 
nos anos de decadência econômica, a 
partir da década de 80, quando não só 
empresas mas também profissionais 
qualificados deixaram a cidade. Agora, 

a nova vibração econômica — com a 
atração de investimentos de diversos 
setores, especialmente os ligados ao 
petróleo e à infraestrutura urbana —, o 
calendário de eventos e, em particular, 
a Olimpíada de 2016 dão força à recu-
peração da produção de cultura e en-
tretenimento. A tradição carioca em 
teledramaturgia é um ponto de partida 
considerável. A presença do Projac — o 
centro de teledramaturgia da Globo — 
explica, em parte, por que a maioria das 
grandes produtoras de audiovisual tem 
sede na cidade. "Muitos artistas, e aí 
incluo diretores e roteiristas, moram no 
Rio de Janeiro", afirma Marco Aurélio 

Marcondes, empresário do setor e ele 
mesmo ex-funcionário da Globo. 

Nos últimos anos, o Rio recuperou 
muito de seu charme diante do mundo. 
Mais de 50% das produções estrangei-
ras de cinema realizadas no Brasil em 
2010 ocorreram ali, o que também mo-
vimenta a indústria de audiovisual. 
"Cerca de 70% das filmagens de Ama-
nhecer (último filme da série americana 
Crepúsculo) foram feitas por profissio-
nais brasileiros e equipamentos de em-
presas nacionais", afirma Walkíria Bar-
bosa, sócia da produtora Total Enter-
tainment. No bairro de São Cristóvão, 
na zona norte da cidade, galpões nada A ut
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BRASIL I entretenimento 

FILME FEITO NA ÍNDIA: com 1300 lançamentos por ano, o polo de produção do país ganhou o apelido de Bollywood 

glamourosos (cheios de câmeras, gruas 
e geradores de energia) vêm sendo am-
pliados nos últimos dois anos. A opera-
ção local da Estúdios Quanta — fundada 
no Rio de Janeiro, mas que cresceu bem 
mais em São Paulo do que na cidade de 
origem — vem recuperando importân-
cia. "Há um ano e meio, o Rio passou a 
responder por uma receita maior que 
São Paulo no segmento de aluguel de 
equipamentos", afirma Marcelo Ra-
bello, responsável pela base carioca da 
empresa. Há menos de um ano, o em-
presário Marco Eckart instalou no mes-
mo bairro a CiaRio. A empresa é uma 
espécie de condomínio que reúne num 
prédio 16 fornecedores de equipamen-
tos de filmagem. "O objetivo é reduzir 
o tempo e o gasto com logística e facili-
tar a vida dos produtores, que conse-
guem resolver tudo num lugar só", diz 
Eckart. Num segmento ainda repleto de 
pequenos e médios fornecedores, é um 
bom sinal de profissionalização. 

Mais conhecida por filmes como Dois 
Filhos de Francisco, de Breno Silveira, 
e Eu Tu Eles, de Andrucha Waddington, 
a Conspiração simboliza bem a profis-
sionalização do setor de audiovisual do 
país. Localizada num prédio de quatro 
andares em Botafogo, na zona sul, man-

tém 240 empregados e tem entre os 
sócios o Grupo Icatu e a gestora de re-
cursos Rio Bravo. "Os fundadores, que 
são cineastas, queriam sócios não ape-
nas pelo dinheiro mas também para 
ajudar a organizar a empresa, o que pas-
sava por separar a parte administrativa 
da artística", afirma Ricardo Rangel, 
ex-executivo da holding do Icatu que 
se tornou sócio da Conspiração. "Des-
de a entrada dos sócios financeiros, a 
empresa é auditada e a estratégia é de-
finida pelo conselho de acionistas", diz 
Eliana Soarez, diretora da divisão de 
cinema. Além de cinema e publicidade, 
a Conspiração faz filmes corporativos 
e produção para internet e TV, como o 

seriado Mulher Invisível. 
A Riollywood está incrivelmente lon-

ge da exuberância americana, que mo-
vimentou quase 11 bilhões de dólares 
em ingressos no ano passado. E ainda é 
pequena diante de outro polo cinema-
tográfico emergente, Bollywood, na 
índia. Lá o mercado é de 1,6 bilhão de 
dólares. Os indianos produzem 1300 
filmes por ano, a maioria de baixa qua-
lidade. Mas é inegável que o cinema 
brasileiro vive aquele que talvez seja 
seu melhor momento. Nos últimos qua-
tro anos, a venda de ingressos no país 
cresceu 18%, em média, desempenho 
inferior apenas ao da China, que avan-
çou 73% ao ano. Em 2010, os brasileiros 
gastaram 1,2 bilhão de reais nas 2 300 
salas de exibição do país. "O aumento 
do poder aquisitivo nos últimos anos é 
o principal propulsor do crescimento 
do público", diz Luiz Severiano Ribeiro 
Neto, do grupo exibidor Severiano Ri-
beiro/Kinoplex. Boa parte da população 
que começou a freqüentar cinema nos 
últimos anos prefere filmes falados em 
português. E, no momento, o português 
dominado pelo sotaque carioca. • 

O sucesso da 
produção de 
cinema é parte 
da recuperação 
da importância 
econômica e 
cultural do Rio 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 45, n. 22, p. 70-74, 16 nov. 2011.




