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Especialistas em gestão pública, Manoel Rangel e Nilson Rodrigues prometem alternativas para 
viabilizar o cinema nacional 
 
A Agência Nacional do Cinema (Ancine) ganhou ontem reforço de dois nomes de prestígio junto ao 
governo federal para compor sua diretoria. Manoel Rangel Neto, ex-assessor especial do Ministério 
da Cultura, e Nilson Rodrigues da Fonseca, filiado ao PT e ex-diretor executivo da Fundação 
Cultural do Distrito Federal, tomaram posse ontem em cerimônia na Firjan, no Centro, com a 
missão de ajudar a agência reguladora a melhorar o desempenho do cinema nacional, que fechou 
2004 com participação na bilheteria um terço menor que em 2003 (leia ao lado).  
Nilson Rodrigues está otimista:  
 
- Recuperamos o gosto pelo cinema nacional e não podemos deixar esse momento passar. O 
brasileiro quer se ver na tela. É possível fazer um cinema mais competitivo sem sucumbir à 
estética hollywoodiana.  
 
Nilson apontou para a necessidade de se rever os mecanismos de apoio à indústria do cinema e 
disse que a televisão é um parceiro estratégico para a difusão da produção, uma vez que, no 
Brasil, mais de 90% dos municípios não possuem salas de exibição.  
 
- Estados e municípios têm que entrar nessa rede de fomento, ao lado da União, para, por 
exemplo, oferecerem incentivos que ajudem a ampliar o parque exibidor - pondera Nilson.  
 
Manoel Rangel defendeu que a renúncia fiscal não é a única alternativa de financiamento para a 
produção audiovisual:  
 
- A questão está na estrutura atual, que não estimula a busca de resultados efetivos. O filme 
brasileiro precisa ser competitivo. O discurso de Manoel estava afinado com o do ministro Gilberto 
Gil, que convocou os novos diretores ''para uma cruzada'' e reiterou que o que falta ao cinema 
nacional não é dinheiro público:  
 
- A empresa privada precisa acreditar no cinema. Há várias alternativas à renúncia fiscal, como o 
Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Cinema e do Audiovisual (Funcinav) e a abertura de 
novas linhas de crédito, via BNDES, para toda a cadeia de produção cinematográfica.  
 
O ministro também citou como solução o fortalecimento de uma rede alternativa de distribuidores 
e, aproveitando a presença de produtores e cineastas na solenidade, como os diretores Andrucha 
Waddington e Paulo Thiago, convocou a classe a pensar o filme brasileiro como um produto que 
satisfaça o público e dê retorno aos investidores.  
 
Manoel Rangel e Nilson Rodrigues passam a compor o colegiado da Ancine ao lado de João da 
Silveira e de Gustavo Dahl, que preside a agência. Sobre a transformação da Ancine em Agência 
Nacional do Cinema e do Audiovisual (Ancinav), Dahl afirmou apenas que a agência reguladora 
está aberta a evoluções:  
 
- A Ancine tem crescido no governo Lula e se empenha para dar conta do cinema brasileiro.  
 
O projeto de lei que cria a Ancinav está em fase de avaliação no Conselho Superior de Cinema e, 
entre outros pontos, defende o incentivo fiscal para emissoras de rádio e TV que anunciarem 
filmes nacionais em sua programação. 
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