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A publicidade é arma fundamental para que filmes como 'Deus é brasileiro' e 'Cidade de Deus' 
alcancem a marca do milhão de espectadores 
  
Há bem pouco tempo o cinema brasileiro viu este filme: o rompimento da barreira do milhão de 
espectadores. Desde que estreou, em 31 de janeiro, até o último domingo, Deus é brasileiro, de 
Carlos Diegues, já tinha sido visto por 1.038.517 pessoas. Chegou à marca quase na mesma 
velocidade que Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, com co-direção de Katia Lund, maior 
fenômeno de público do cinema brasileiro recente, com 3,2 milhões de espectadores em cinco 
meses de exibição. Mas apesar de Deus estar nos títulos dos dois, as façanhas de cada um nada 
têm de milagre. O sucesso de bilheteria não passa apenas pelas salas de montagem, mas também 
por bem cuidados planejamentos de marketing. Os dois foram exemplos de megalançamentos, 
em que estratégias agressivas entraram em ação para disputar um mercado apertado, de poucas 
salas, e com acirrada competição dos filmes estrangeiros.  
 
O tal filme do ''milhão de espectadores'' não é inédito, mas todo mundo gosta de ver. Recordes 
absolutos da chamada retomada, Xuxa e os duendes (2,6 milhões de espectadores), Deus é 
brasileiro e Cidade de Deus são fenômenos incomuns, raras bilheterias grandiosas em um cinema 
que em 2002 lançou, no Rio, 31 filmes, e só encontrou uma resposta tão grande do público 
justamente no filme de Meirelles. Não se aproximam dos volumosos públicos dos Trapalhões ou 
de Dona Flor e seus dois maridos, de Bruno Barreto, visto por 12 milhões de pessoas, mas 
impressionam.  
 
No Brasil, que dedica aos filmes brasileiros no máximo 7% de um mercado que não chega ao 
tamanho do de Nova York, o que costuma levar gente ao cinema para ver uma produção nacional 
é, majoritariamente, o boca a boca. E é nisso que a produtora de Deus é brasileiro, Renata 
Magalhães, aposta para explicar o sucesso do filme.  
 
- A mídia é importante, mas, se o filme não emplaca, não adianta. Deus é brasileiro chegou em 
um momento em que as pessoas estão com esperanças no Brasil e isso ajudou no marketing do 
filme - diz ela.  
 
Mas não há como negar: Deus contou também com a ajuda de um bombardeio sobre 
espectadores potenciais. Para começar, o distribuidor é a Columbia Pictures, gigante do 
entretenimento responsável pela maior bilheteria do ano passado, Homem-Aranha, que não joga 
para perder. Logo que definiram que o filme de Cacá seria um lançamento nacional, criaram um 
plano para o empreendimento. A estratégia foi pensada desde fevereiro de 2002.  
 
De cara, foi feito o primeiro trailer, lançado em 17 de maio, junto com as cópias de Homem-
Aranha. Foram quatro filmes promocionais, um deles sobre a conquista do pentacampeonato de 
futebol pela seleção. A idéia era associar o Brasil e o sucesso do país ao filme.  
 
Mas o maior impulso veio mesmo com a entrada da Globo Filmes como parceira, quando Deus 
estava sendo montado. A parte da Globo? Fazer o filme aparecer. O contrato incluiu chamadas na 
programação em horário nobre e permitiu que a produção ''sugerisse'' citações ao filme em 
programas do canal. Começou então uma maratona nas três semanas anteriores ao lançamento: 
nas telonas, pré-estréias em dez capitais. Na telinha, aparição de Antônio Fagundes no Domingão 
do Faustão, explicando como o cinema brasileiro não é mais aquele de antigamente; matérias no 
Fantástico e no Video show; entrevista com Paloma Duarte no Altas horas; e chamadas dos 
apresentadores Luciano Huck e Ana Maria Braga. Funcionou tão bem que até uma aparição do 
próprio Cacá na novela das seis Sabor da Paixão acabou acontecendo.  
 
Com a grife do nome Cacá Diegues, Deus é brasileiro foi notícia, até em matérias na seção de 
política dos jornais, uma vez que foi exibido para o presidente Luis Inácio da Silva, no Palácio da 
Alvorada, pouco antes de estrear. 
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