
AHollywood brasileira. O apelido usa
do por alguns para identificar o Rio 

de Janeiro e sua importância no mercado 
audiovisual nacional não é adotado por 
unanimidade, mas bem que tem motivos 
de sobra para ser. A capital carioca é a ca
sa da principal emissora do Brasil, a TV 
Globo, e abriga o Projac, maior centro de 
produção televisiva da América Latina. É 
nela que fica ainda o Recnov, complexo 
de estúdios da Record, além da sede da 
Globosat, Canal Brasil e outros. Por con
ta disso, atraiu a Africa, que abriu uma 
agência na cidade com foco exclusivo em 
conteúdo, mas especificamente, atuante 
quando o assunto é merchandising. Po
rém, mais que tudo isso, uma caracterís
tica específica reitera o apelido: a cidade 
tem força esmagadora quando o assun
to é cinema nacional. 

De acordo com dados da RioFilme, 
no ano passado 86% do market share da 
renda do cinema brasileiro veio de pro
duções tocadas por produtoras cariocas; 
em 2008 este número era de 72%. "Hoje 
nossa atuação no cinema é mais no sen
tido de consolidar nossa posição, já que 
fazemos 86% da receita do cinema brasi
leiro. Qual a margem de crescimento que 
temos para chegar a 100%? Não dá, nos
sa meta é alcançar 90% de market share 
no cinema brasileiro para filmes made in 
Rio" explica Sergio Sá Leitão, presiden
te da RioFilme, o órgão da prefeitura do 
Rio de Janeiro voltado para o fomento e 

incentivo da indústria audiovisual, que 
completa 20 anos em 2012 e é um forte 
investidor da área: apenas até julho des
te ano, investiu R$ 35 milhões no setor. 

Ele lembra que o único segmento da 
produção audiovisual onde o Rio não é 
hegemônico é a publicidade. "Ainda as
sim a maior parte dos comerciais são fil
mados no Rio, que é muito usado como 
locação para produção publicitária de 
São Paulo e do exterior também" fala. Sá 
Leitão acrescenta que 52% das produções 
estrangeiras de audiovisual rodadas no 
Brasil, incluindo cinema, TV, publicida
de, música, etc, são feitas no Rio de Janei
ro, de acordo com dados de 2011. "Foram 
90 produções estrangeiras feitas no Rio, 
no ano passado" informa. 

A cidade inclusive entrou na rota dos 
lançamentos de longas-metragens inter
nacionais. Para o presidente da RioFilme, 
isto se deve a alguns fatores. "O mercado 
de cinema no Brasil tem crescido m u i 
to desde 2009 e passou a ser muito rele
vante para Hollywood, especificamente. 
Muitos dos lançamentos da América Lati
na que aconteciam na Cidade do México 
passaram a acontecer no Rio" diz. Além 
disso, explica o executivo, o Rio ganhou 
visibilidade nos últimos anos em razão 
das transformações econômicas e sociais 
pelas quais passou e ainda passa, e pe
la escolha da cidade para sediar a Copa 
e a Olimpíada. Mas Sá Leitão revela que 
também há um dedo da RioFilme nesta 

história. "Temos feito um trabalho muito 
intenso desde 2009 para promover o Rio 
como uma cidade de cinema, uma cida
de audiovisual, para tentar capitalizar es
te contexto favorável para a indústria au
diovisual local. Fizemos um investimento 
sistemático e crescente em termos de vo
lume de recursos na indústria audiovisu
al do Rio e um esforço promocional mui
to grande" acrescenta. Este esforço inclui 
a criação da RioFilm Comission, um es
critório de informação e orientação pa
ra quem quer filmar no Rio de Janeiro. "E 
de facilitação também em termos de ob
tenção de licenças, etc. Criamos ativida
des promocionais nos principais eventos 
de audiovisual do mundo, como Festival 
de Cannes e American Film Market, além 
de, desde 2010, um road show pelos es
túdios americanos" informa. 

Evento 
Sediar o RioContentMarket, evento que 

ser tornou referência no segmento, é parte 
deste processo. "Passamos a investir nos 
eventos de audiovisual, eles são muito im
portantes e melhoram o ambiente de ne
gócios, são também uma ferramenta de 
difusão, ou seja, tem diversos impactos 
positivos sobre a atividade. Ajudamos a 
criar e somos patrocinadores do RioCon
tentMarket que é o principal evento de 
televisão e nova mídias da América La
tina" cita. Mas a verdade é que, antes da 
RioFilme se movimentar, o evento quase 

teve como sede a cidade de Salvador, na 
Bahia. "Quando a ABPITV — Associação 
Brasileira de Produtores Independentes 
de Televisão — concebeu o evento, esta
vam em conversas com a Bahia e seria 
em Salvador, mas quando nós soubemos 
que ele iria acontecer, tomamos a frente 
e dissemos que tinha de ser no Rio. É um 
papel nosso ajudar a consolidar a cidade 
como porta de entrada no mercado bra
sileiro e latinoamericano" explica. 

Carla Esmeralda, organizadora e pro
dutora do RioContentMarket, informa 
que o evento já se consolidou como um 
ponto de encontro importante na Amé
rica Latina. "Este ano tivemos, além dos 
convidados que vieram para palestras e 
laboratórios, mais de 40 participantes 
internacionais. É um indicador de que o 
mercado internacional tem interesse em 
conversar com o mercado brasileiro" fa
la. Ela lembra que o evento cresceu mui
to desde a sua primeira edição em 2011. 
"Ele foi desenhado para ser um encontro 
de negócios para 500 participantes e tive
mos 950 já no primeiro ano e 2.100 este 
ano" calcula. Para ela, o Rio precisava de 
um encontro deste tipo, já que é o maior 
polo audiovisual do País. No ano que vem, 
o RioContentMarket será realizado logo 
após o Carnaval, nos dias 20, 21 e 22 de 
fevereiro, no Hotel Windsor Barra. Carla 
informa que, como a hora é da consolida
ção, não haverá aumento no número de 
participantes, que será de 2.100 pessoas. 

O RioContentMarket tem como um 
dos focos a TV e é justamente nesta mídia 
que o presidente da RioFilme vê a gran
de oportunidade de crescimento para o 
mercado audiovisual do Rio de Janeiro. 
A nova legislação da TV paga, fruto da 
implementação da Lei 12.485, deve ge
rar uma explosão na demanda da pro
dução de conteúdo para esta mídia no 
País, que já vive em berço esplêndido. 
"É aí que vamos atuar e investir firme. 
Temos uma grande oportunidade que é 
o mercado de TV paga. Ele está vivendo 
um crescimento exponencial. As empre
sas do setor registraram um incremen
to de 38% neste ano. Qual foi o setor da 
economia brasileira que cresceu 38%? O 
PIB vai crescer menos de 4% no total, é 
um ano meio de estagnação, no entan
to o segmento de TV paga está crescen-
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do com uma velocidade muito grande, 
ultrapassamos a barreira de 14 milhões 
de assinantes" explica. E quando a nova 
lei estiver em plena vigência, significará 
um aumento de dez vezes da produção 
de conteúdo no Brasil. "Vamos saltar de 
algo em torno de 300 horas de produção 
independente para 3 mil horas/ano. Va
mos aproveitar esta oportunidade e tentar 
fazer que boa parte desta nova produção 
independente para a TV paga seja feita 
no Rio, por empresas do Rio" antecipa. 

Olimpíada 
Outra possibilidade clara que Sá Lei

tão vê para o crescimento do mercado é 
a Olimpíada Rio 2016. "Em Pequim fo
ram feitos cerca de 70 estúdios novos vi 
sando as Olimpíadas, porque as emisso
ras de TV não usam só a estrutura oficial 
do Centro de Mídia, criam estúdios para 
fazer a transmissão de programas como 
debates e telejornais durante os jogos, 
como o SporTV e a Record tiveram em 
Londres. São estúdios que precisam ser 
feitos para a Olimpíada e que, depois dos 
jogos, servirão para a produção local" ar
gumentam. Ele antecipa que haverá uma 
demanda gigantesca nos meses que an
tecedem a Olimpíada e que sucedem os 
jogos, tanto de estúdios quanto de equi

pamentos e profissionais. A ideia é que se
ja criada uma estrutura permanente a fim 
de que seja usufruída pela indústria local. 
"Nosso trabalho será que tudo isso gere 
um benefício estrutural para a indústria 
do audiovisual do Rio de Janeiro, ou seja, 
vamos ter de coinvestir com a iniciativa 
privada nestes novos estúdios, mas para 
que sejam estúdios que fiquem" afirma. 

A RioFilme também fará um grande 
investimento em formação e capacitação 
de mão de obra. "Começamos isso já es
te ano. A demanda de geração de empre
gos na Copa será alta, mas na Olimpíada 
é exponencial. Queremos que seja melhor 
para a ESPN que, em vez de trazer toda 
a equipe americana para cá, traga uma 
parte e contrate profissionais brasileiros. 
Assim, aumentamos a geração de renda 
e emprego. Mas para isso precisamos ca
pacitar. Certamente, hoje, temos um dé
ficit de mão de obra qualificada e de in-
fraestrutura para dar conta da produção 
que temos. Em razão disso, criamos ago
ra com o Senai 15 cursos técnicos da área 
de audiovisual" pontua, informando que 
hoje são 400 vagas disponíveis, mas que 
a ideia é ampliar esta iniciativa, a fim de 
que aja uma grande capacitação, consi
derada extremamente necessária. "Prin
cipalmente a Olimpíada que nos coloca 

um desafio com apenas duas formas de 
enfrentá-lo: estruturante ou não estrutu
rante. A tarefa que temos é de que isto ge
re um benefício para a indústria audiovi
sual do Rio" revela. 

Neste posto de centro audiovisual bra
sileiro e, quiçá, latino-americano, o Rio 
alcançou não só em função dos núme
ros atuais, mas também de uma histó
ria forte no segmento. A primeira sessão 
de um filme feita no Brasil aconteceu no 
Rio; a primeira sala de cinema do País foi 
aberta na cidade, assim como o primei
ro que foi filmado por aqui, foi rodado no 
Rio de Janeiro e trazia uma vista da Baia 
de Guanabara. "Depois, por diversas ra
zões, o Rio foi se estabelecendo não só 
como uma capital de entretenimento, 
mas como o principal centro de produ
ção audiovisual do Brasil" diz Sá Leitão. 

Rodrigo Carvalho, coordenador do nú
cleo de economia criativa da ESPM Rio, 
acrescenta que o Rio historicamente tem 
no seu território uma série de elementos e 
atividades ligadas a produção do audiovi
sual, sobretudo e, inegavelmente, é espaço 
de articulação e produção da maior em
presa de televisão do Brasil que é a Rede 
Globo. Ele recorda que um momento i m 
portante para a consolidação do Rio neste 
posto foi a retomada do cinema nacional 

na década de 1990, com apoio essencial 
da RioFilme. "Foi um veículo fundamental 
de retomada da produção cinematográ
fica do Brasil, que teve no Rio seu centro 
ou núcleo principal. Observando dados 
da Ancine, de 1995 para cá, produtoras 
sediadas no Rio respondem por aproxi
madamente 60 a 70% dos filmes lançados 
no Brasil. De fato o Rio tem uma centra
lidade" avalia. 
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Antônio Jorge Alaby Pinheiro, diretor 
da consultoria Mídia 1 Comunicação, que 
completa dez anos de atividades em 2012, 
lembra que o Rio sempre teve esta pega
da de ser o grande polo de produção de 
cinema no Brasil. "Historicamente, até 
em função da pontencialidade do Rio, 
de ser de fato o polo de cinema e vídeo, 
sem esquecer que existe, a partir da re
tomada do cinema brasileiro com Car
lota Joaquina, um polo importante no 
sul e um interessante em São Paulo',' diz. 
Mas ele não gosta do termo "Hollywood 
brasileira" "Seria até oportuno conside
rar desta forma, mas não sei, não gosto 
do termo, o Rio é o Rio, tem outros ob
jetivos" argumenta. Para ele, a produção 
brasileira deveria tirar melhor proveito 
disso também em relação às marcas. "O 
cinema é um meio para estabelecer um 
ponto de contato eficiente com o consu
midor" avalia. 

De olho nisso, ao enxergar esta pos
sibilidade como uma bola quicando, ele 
abriu um braço na Mídia1 para pensar a 
presença de marca no cinema, mais co
nhecida como product placement. "Não 
é um braço para captação de recurso, mas 
para dar embasamento técnico para as 
produtoras se aproximarem de forma mais 
consistente do que falar 'me dá um tro
co aí! Pensar na adequação, de que forma 

poderíamos auxiliar o mercado, trazen
do uma metodologia específica que vai 
evoluindo a cada momento, entendendo 
o filme como produto, enxergando a pro
dução como veículo e meio de chegar a 
determinados públicos e como as marcas 
podem se beneficiar disso" avalia, acres
centando que seu trabalho mais recente 
está na produção Flores Raras, da LC Bar
reto, estrelada por Glória Pires. 

Conteúdo 
Foi justamente a característica de ser 

polo de produção do Brasil um dos moti
vos que levaram a Africa a abrir uma ope
ração diferenciada na cidade. "O Rio é a 
Hollywood brasileira, pode ser chamada 
assim, passou a ter este título em um pri
meiro momento em função do Projac, evi
dentemente, mas também pelo Recnov. 
Muitas produções usam o Rio como ce
nário, pode-se produzir aqui coisas com 
perfis distintos, com mar, montanha etc", 
comenta PC Bernardes, presidente da 
Africa Rio. Além disso, ele lembra que fa
mosos protagonistas vivem no Rio e a ci
dade sempre foi a grande marca do Brasil, 
tanto fora do país quanto dentro. 

A vinda da Africa para a cidade tem um 
alvo certo. "É mais fácil estar no Rio ten
do um lugar no Rio. Criamos um braço de 
product placement e ativações de mer-

chandising, contudo a melhor definição é: 
um braço de conteúdo" informa. A agên
cia está operando há aproximadamente 
um ano e meio e está crescendo dentro do 
esperado, com três clientes pesados, como 
classifica PC: P&G, Grendene e Itaú. "São 
nossos três maiores clientes no sentido 
de product placement e merchandising, 
mas atendemos outros clientes dentro da 
Africa e do próprio ABC. Temos experti

se de agência, porém somos quase forne
cedores de conteúdo" conta. Para ele, os 
eventos que se aproximam vão gerar um 
aquecimento natural para o mercado. "O 
Rio se tornou um tema, muito mais que 
uma cidade. Quem lida com comunica
ção de massa não pode ignorar quando 
um tema está no inconsciente coletivo, 
e o Rio está. É difícil mensurar, mas ele 
está" ressalta. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1530, p. 40-42, 8 out. 2012.




