
AO GOSTO DO CLIENTE
C I N E M A As projeções-teste, prática comum em Hollywood, viram
mania no Brasil e já mudam a cara de alguns filmes nacionais

POR ANA PAULA SOUSA

N
ão estranhe se, de agora em
diante, cada vez mais filmes
brasileiros tiverem narra-
ções em off. Esse recurso ex-
plicativo, que causaria cala-

frios em Hitchcock, tem sido a reco-
mendação número l dos screen-tests, ou
projeções-teste, realizados por aqui.

Após a pesquisa de público, Meu Tio
Matou um Cara, de Jorge Furtado,
atualmente em cartaz, perdeu uma
piada e ganhou duas frases na narração
final. O Redentor, de Cláudio Torres,
foi todo remontado, com textos em off,
porque os espectadores disseram que a
história não estava clara. Cazuza, su-
cesso de 2004, também ganhou uma
locução explicativa.

Inaugurado com Lisbela e o Prisioneiro
(2003), de Guel Arraes, a projeção-teste
é a nova onda do cinema nacional. Dire-
tores, produtores e distribuidores esfre-
gam as mãos diante das possibilidades
que a pesquisa oferece: corrigir even-
tuais "falhas de comunicação com o pú-
blico" antes do filme pronto, fazer trai-
lers com os momentos que mais empol-
garam os grupos testados, estruturar a
campanha de lançamento de acordo
com os desejos do "consumidor" e colo-
car o filme no circuito adequado.

Para realizar o teste, Paula Lavigne, pro-
dutora de Lisbela e de Meu Tio... - am-
bos em parceria com a Fox -, foi bater
às portas de um pesquisador experimen-
tado em campanha política e comunica-
ção de governo. O pernambucano Antô-
nio Lavareda, do Instituto de Pesquisas
Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe),
de cara gostou da idéia. Mas, como não
entendia nada de cinema, pegou um
avião rumo aos Estados Unidos.

De lá, trouxe técnicas e causos que
não perde a chance de contar: "Você sa-
bia que, se não fosse o screen-test, o ET.
teria morrido em solo americano e a per-

52 CARTACAPITAL 2 DE FEVEREIRO DE 2005

sonagem da Julia Roberts não teria se ca-
sado com o do Richard Gere em Uma
Linda Mulher?"

A criadora do screen-test foi a Audien-
ce Research, de George Gallup, que, em
1939 submeteu ...E o Vento Levou a uma
avaliação prévia do público. Para medir
as impressões dos espectadores durante
a projeção, a equipe de Gallup engen-
drou um aparelhinho com três botões:
um verde para "gostei", um vermelho
para "não gostei" e um branco para ma-
nifestar indiferença.

Hoje, essa geringonça ficou para trás
e a líder do mercado norte-americano
chama-se National Research Group.
Nessa empresa e em seus medidores so-
fisticados é que Lavareda se inspirou.

Para testar os dois filmes produzidos
por Paula Lavigne e o ainda inédito O
Dono do Mar, baseado no livro de José
Sarney, Lavareda usou um aparelho
chamado percpedon analyser. É uma es-
pécie de controle remoto com um dial
capaz de registrar 100 pontos. Girá-lo
para a direita indica uma percepção po-
sitiva e, para a es-
querda, negativa.
"É o mesmo apa-
relho que eu uso
para testar progra-
mas políticos.Ele
transforma as rea-
ções em gráficos."

Para testar Meu
Tio Matou um Ca-
ra, o Ipespe reuniu
200 pessoas no
Rio e em São Pau-
lo. Elas foram sele-
cionadas a partir
de questionários
que definiam o seu
perfil e hábitos - incluindo, logicamen-
te, a freqüência ao cinema para ver fil-
mes nacionais.

"Essas pessoas são remuneradas e re-
cebem brindes para participar", infor-
ma Lavareda. "Elas são instruídas desde

como usar o aparelho até coisas especí-
ficas. Por exemplo, quando você tem o
filme sem os efeitos concluídos, como
trilha, você informa a platéia para que
eles não reclamem desses aparentes de-
feitos." Depois da sessão, passam por no-
va bateria de perguntas ("entendeu a
história", "que personagem é o mais sim-
pático", "o que achou da trilha sonora")
e fazem discussões em grupo.

Meu Tio... foi submetido ao teste após o
primeiro corte, quatro meses antes da
estréia. "No cinema americano, eles têm
dinheiro até para refilmar alguma coisa.
Aqui, para refilmar não dá. Mas eu po-
dia cortar", diz Furtado. Podia e cortou.

O medidor do Ipespe registrou, numa
cena com Dira Paes e Ailton Graça, al-
tíssimo índice de gargalhadas. E Furta-
do resolveu limá-la. "A Paula (Lavigne)
me perguntou: 'Você vai tirar a piada
que as pessoas adoraram?' Mas eu tirei.
E que não era pra ser uma piada. Os ato-
res deixaram a cena hilária, só que a pia-
da não tinha nada a ver com a história."

DIDÁTICO. Depois do
teste, Torres remontou
O Redentor para tornar
o filme "mais claro"



Furtado também reescreveu e regra-
vou o off final porque, no relatório, vários
espectadores assinalaram que haviam fi-
cado confusos com o destino da perso-
nagem de Débora Secco. Para defender a
importância dos testes, o diretor recorre
a uma citação de Walter Murch, o mon-
tador de filmes como O Poderoso Chefão
(Parte 2) e O Paciente Inglês.

No livro Num Piscar de Olhos, Murch afir-
ma: "Em Julia, Fred Zinnemann consta-
tou que o diretor e o editor só consegui-
riam fazer 90% do percurso até o filme
finalizado. Para os últimos 10% seria ne-
cessária a participação do público, que
ele via como seu último colaborador".

Se no caso de Furtado as alterações fo-
ram de fato mínimas, o mesmo não se
pode dizer de Cláudio Torres, diretor de
O Redentor (2004). Após a projeção-tes-

te, solicitada pela Warner, co-produtora
do título (por meio da Lei do Audiovi-
sual), o filme teve uma reviravolta.

"Com a montagem inicial, a história
não ficava muito clara. Depois do teste, a
narrativa se tornou mais linear", diz José
Carlos Oliveira, diretor-
geral da Warner no Bra-
sil. Para tornar a trama
menos imbricada, O Re-
dentor passou a ter uma
narração em off, até en-
tão inexistente, perdeu
algumas cenas e ganhou
outras tantas. "O diretor
seguiu à risca o que o
público tinha indicado",
anima-se Oliveira.

Teria isso tudo abala-
do o diretor? "De maneira alguma", asse-
gura Torres. "Ler um relatório como esse

no meio da edição é mui-
to bom. Tudo o que um
diretor quer no momen-
to de cortar e montar é o
contato direto com o pú-
blico que ele está queren-
do alcançar", aposta.

Torres dá um exemplo
de locução que tornou o
filme mais didático. "A ce-
na em que Brasília explo-

AUTOR. "Isso é uma idiotice",
ataca o cineasta Reichenbach

de, metade das pessoas não
tinha entendido. Então, eu
coloquei uma locução que
explica: 'Foi aqui que eu
tive a minha primeira vi-
são'. E assim por diante."

Oliveira, da Warner, está
certo de que, daqui para a
frente, será essa a regra no
cinema brasileiro. Além
de O Redentor, a empresa
encomendou projeções-
teste para Contra Todos, de
Roberto Moreira. Nesse
caso, como o filme já esta-
va pronto, os resultados
organizaram apenas as pe-
ças do lançamento - como
trailer, pôster e circuito.

A eficácia desses testes
ainda não é mensurável. O
Redentor, por exemplo, foi
um fracasso. Lançado com

81 cópias, fez pouco mais de 200 mil es-
pectadores. Meu Tio... também está
aquém da expectativa: estreou em 129 sa-
las e vendeu, até agora, 460 mil ingressos.

"Mas se queremos tratar o cinema
brasileiro como indústria, esse é um ins-

trumento fundamental",
explicita Oliveira, da
Warner. E se um dire-
tor não aceitar traba-
lhar assim? "Ah! Acho
muito difícil isso acon-
tecer. Até porque quan-
do você se cerca de um
projeto, já sabe com
quem está lidando."

Bingo! Ao que tudo
indica, a adoção dos
testes como prática

corriqueira tende a fincar mais uma
estaca na cerca que divide o cinema
nacional entre a ala que produz com
as majors e a ala independente. Carlos
Reichenbach é um dos que carregam
a câmera para o lado oposto ao de em-
presas como Warner, Fox e Columbia.

O diretor, que lançará este ano Bens
Confiscados, o décimo quarto longa-
metragem de sua carreira, aciona a
metralhadora verbal para tratar de
screen-test. "É uma idiotice. Mas de-
pende da sua visão. Para quem vê ci-
nema como supermercado, como algo
que vende ou não, deve ser bom. Cla-
ro que existe a busca do 'diálogo com
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o público', mas fazer filme popular é di-
ferente de fazer filme pensando só na
caixa registradora."

Reichenbach vai buscar em Nicholas
Ray, o diretor de Juventude Transviada
(1955), uma das justificativas para a re-
jeição: "Não existe fórmula para o suces-
so. Mas existe uma fórmula para o fracas-
so, que é querer agradar a todo mundo".

Jorge Furtado pondera que a função da
pesquisa não é fazer só o que as pes-
soas querem, mas apenas corrigir
eventuais falhas. "Você toma a pesqui-
sa como mais uma fonte de informa-
ção a respeito do seu filme, e aí decide
se muda alguma coisa ou não. Você
tem de analisar a pesquisa e não obe-
decê-la. Saber sempre é bom."

Outra pergunta que paira no ar é até
que ponto se pode mesmo confiar na

percepção desses grupos. A distribuido-
ra Buena Vista, por exemplo, testou re-
centemente dois filmes ainda inéditos:
Jogo Subterrâneo, de Roberto Gervtiz, e
O Casamento de Romeu e Julieta, de Bru-
no Barreto. Filmes de propostas e alvo
distintos, será que podem mesmo ser
submetidos a testes semelhantes?

Essas dúvidas, ao que tudo indica,
martelam na cabeça de muita gente.
Técnica ainda novata por aqui, a proje-
ção-teste tem sido entregue a pesquisa-
dores de origens diversas. Se a Fox traba-
lhou com Lavareda e a Warner contratou
a Sense - empresa de pesquisa habitua-
da a medir o "boca a boca" de um filme
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após a estréia -, a Columbia tem conta-
do com os serviços da agência de publi-
cidade Giovanni, FCB.

"Fizemos duas pesquisas de grupo. No
Cazuza, ainda deu tempo para mudar al-
guma coisa, colocar uma narração expli-
cativa no final. Em Tainá 2, foi mais para
posicionar o filme", diz Gustavo Olivei-
ra, diretor de atendimento da conta. Na
opinião do publicitário, esse tipo de teste
ainda está sendo experimentado no Bra-
sil. "Na prática, funciona mais para in-
dicar os caminhos do
marketing do que para
mexer em cenas."

Bruno Wainer, da Lu-
mière, distribuidora do
blockbuster Olga, é outro
a avaliar que a maioria
dos pesquisadores ainda
tateia no escuro. "Quem
tem fenow-how de testes
no Brasil é a Globo. O
modelo eficaz é o deles,
há anos praticado na
tevê. Esse esquema americano, com
questionário, não adianta, até porque to-
do mundo mente", aposta.

No caso de Olga, a distribuidora não
teve de se preocupar. A própria Globo
fez os testes. De acordo com Wainer, o
grupo de discussão só confirmou a vo-
cação popular do filme. "Se as mulhe-
res não tivessem chorado, teríamos
mudado. Mas todas choraram", brinca.

No entanto, como qualquer desses mo-
delos ditos científicos tem custos altos,

quem não tem nem GloboFilmes nem
majors vai tentando se virar como pode
para não ficar tão para trás. Jean-Thomas
Bernardini, da distribuidora Imovision,
está testando Quase Dois irmãos, de Lúcia
Murat, que estréia em 28 de março.

O objetivo das projeções não é mudar o
filme - já finalizado -, mas tentar en-
contrar a melhor maneira de lançá-lo.
Até agora, foram oito sessões em cine-
mas de várias regiões de São Paulo, com

freqüentadores "desco-
bertos" em sessões co-
muns. "Estamos tentan-
do saber até que ponto o
filme pode atingir um
público mais amplo. Não
adianta fazer mais cópias
e colocar em salas mais
afastadas por capricho."

Bernardini pensa que
os distribuidores brasi-
leiros ainda precisam
aprender a escolher o

melhor circuito de lançamento. Mas ob-
serva: "Não somos os Estados Unidos.
Então, não se pode fazer uma coisa ar-
bitrária, em que 50 pessoas decidem
se um filme é bom." Outra questão que
o screen-test levanta diz respeito ao
caminho que o cinema brasileiro pre-
tende seguir: "Na Europa, o corte fi-
nal pertence ao diretor. Nos Estados
Unidos, ao produtor", esclarece. Para
qual lado a pesquisa de mercado levará
o Brasil, só o tempo dirá.


