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São Paulo, 20 de Junho de 2003 - Gigantes do setor comemoram os resultados da distribuição e 
co-produção de filmes brasileiros. Enquanto os Ministérios da Cultura e do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio discutem o que fazer com a Agência Nacional de Cinema (Ancine) -que 
deveria promover a comercialização dos filmes brasileiros-, as majories norte-americanas do setor 
descobriram na distribuição e co-produção destes filmes um mercado promissor. Columbia 
Pictures, Lumière do Brasil (distribuidora da Miramax International), Warner Bros. e Fox Filmes 
vêm atingindo resultados acima dos esperados até para os analistas mais otimistas.  
 
O que chama a atenção agora é que essas empresas não apenas têm distribuídos títulos ligados a 
grandes nomes de programas de televisão, como Renato Aragão e Xuxa -chamarizes de público 
nas décadas anteriores-, mas também se dedicado à comercialização e co-produção de filmes de 
menor orçamento, porém que oferecem um bom retorno de mídia e público. A Columbia Pictures, 
que investe no cinema brasileiro desde o início da década de 50, quando adquiriu os direitos de 
comercialização de "O Cangaceiro", da extinta Vera Cruz, comemora o excelente resultado de 
"Carandiru", de Hector Babenco. Lançado no fim de abril, o filme atingiu a marca dos quase 4,5 
milhões de espectadores, maior bilheteria para uma produção nacional desde a retomada, 
ocorrida em 1995 com "Carlota Joaquina", de Carla Camurati.  
 
O gerente-geral da divisão de cinema no Brasil da Columbia, Rodrigo Saturnino Braga, diz 
acreditar que a Lei do Audiovisual e a melhora na qualidade da produção dos filmes nacionais 
estimularam as majories a investirem mais no produto brasileiro. A empresa lançou somente este 
ano, além do filme de Babenco, "Deus é brasileiro", de Cacá Diegues, "O homem que copiava", de 
Jorge Furtado, "Desmundo", de Allan Fresnot, e prepara a estréia de "Didi, o cupido trapalhão" 
para a próxima semana. A Columbia considera o lançamento de "Carandiru" uma "operação 
perfeita".  
 
"Investimos quase US$ 3 milhões no filme", conta Braga, que se apoia no 3 artigo da Lei do 
Audiovisual, a qual permite que se desconte parte do Imposto de Renda (IR) devido pelas 
majories em investimentos na produção cinematográfica brasileira. "Queríamos fazer da obra de 
Babenco um filme-evento e conseguimos." Segundo Braga, o investimento maciço em propaganda 
e marketing, o interesse da imprensa e o planejamento de mais de um ano para o lançamento são 
os grandes responsáveis pelo sucesso absoluto do filme, que atualmente supera em bilheteria 
produções como "X-Men 2" e teve um público maior que "Matrix Reloaded", na primeira semana 
de exibição.  
 
Mas se a Columbia colhe os bons resultados de um filme com temática violenta, que poderia ser 
considerada "indigesta" ao público por diretores de marketing, o responsável pelo renascimento 
do cinema brasileiro nas bilheterias é "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles. Lançado em 
agosto do ano passado, atingiu 3,3 milhões de espectadores, surpreendendo a própria Lumière do 
Brasil, que detém por contrato o direito de distribuir todos os filmes da Miramax International no 
País.  
 
"Acreditávamos no sucesso de ‘Cidade de Deus’, mas nunca imaginamos que atingiríamos este 
público", diz o diretor-executivo da Lumière, Bruno Wainer, um aficionado por cinema que tem 
boa parte do faturamento de sua empresa relacionado aos filmes brasileiros. Wainer investiu R$ 4 
milhões em produções nacionais no ano passado e pretende repetir o valor em 2003, sendo que 
R$ 1,5 milhão será repassado via leis de incentivo fiscal e o restante em investimentos diretos.  
 
Se o filme de Meirelles, que acaba de chegar ao mercado de DVD e VHS, superou expectativas, 
títulos como "Madame Satã", do estreante Karïm Aïnouz, também tiveram um resultado acima do 
esperado, levando ao cinema quase 200 mil espectadores e rebatendo uma das maiores críticas 
de uma parte da classe cinematográfica brasileira, que somente filmes com apelo comercial 



seriam produzidos e distribuídos por grandes empresas. "O critério para resolvermos participar de 
um filme brasileiro é nos apaixonarmos por ele", diz Wainer, da Lumière.  
 
A expansão da atividade cinematográfica na área de distribuição e vídeo levou a Warner Bros. no 
início deste mês a reconfigurar suas operações no Brasil, criando uma administração separada 
para cada uma das divisões, que contará com José Carlos Ribeiro de Oliveira como diretor-geral e 
Marc Caux para a Warner Home Video. A empresa, que tem por política não divulgar os valores de 
seus de investimentos, tanto aqui como no exterior, apresentou no fim do ano passado "Xuxa e os 
Duendes 2", que fez mais de 2,3 milhões de espectadores. A Warner lança no início de agosto "O 
homem do ano", de José Henrique Fonseca, selecionado para o Festival de Berlim de 2003.  
 
"Temos um pacote com a Conspiração Filmes, que inclui não só a produção de Fonseca mas 
também ‘Casseta & Planeta’ e ‘O redentor’, os quais podem ser lançados até o começo de 2004", 
diz a diretora de marketing da Warner, Luciana Kikuchi. Segundo a executiva, há um 
envolvimento maior dos produtores quando se mostra um filme nacional, o que possibilita um 
lançamento mais elaborado, colaborando para o sucesso do filme.  
 
"Quanto mais forte o mercado interno, melhor para o escoamento de toda a nossa produção", diz 
o diretor-geral da Fox Filme do Brasil, Marcos Oliveira. Segundo Oliveira, a estratégia mundial da 
empresa está centrada no fortalecimento dos mercados locais para estimular a ida do público ao 
cinema, aumentado assim o faturamento da Fox nos países em que atua.  
 
A empresa também não revela os valores investidos em filmes brasileiros para produção e 
lançamento, apenas frisa que para cada R$ 1 investido por incentivo fiscal, outro R$ 1 é posto em 
patrocínio direto. A estratégia permitiu que os diretores de TV Guel Arraes e Jorge Fernando, que 
estréia no meio, lancem no segundo semestre deste ano seus novos filmes -"Lisbela e o 
prisioneiro" e "Sexo, amor e traição", respectivamente.  
 
Ao ser questionado se a escolha dos novos filmes se deve à presença de diretores e de elenco da 
televisão, Oliveira negou. Segundo o diretor-geral da Fox Filme, o espectador brasileiro é exigente 
e sabe o que é bom. "Já temos um público qualificado, uma produção cinematográfica de 
qualidade, precisamos fortalecer cada vez mais a produção local para criarmos de uma vez por 
todas uma indústria do cinema no Brasil."  
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