
Gramado, a cidade que virou cinema  

Festival começou como pequena mostra e hoje movimenta quase tanto quanto o município. 
Quando os gramadenses resolveram incluir uma mostra de cinema em sua tradicional "Festa das 
Hortênsias", em 1969, não imaginaram as dimensões que a iniciativa iria tomar. Tido como 
programação oficial da cidade desde 1973, o "Festival de Gramado - Cinema Brasileiro e Latino" 
tornou-se uma vitrine nacional maior do que a própria cidade, uma grife capaz de atrair 
personalidades, patrocinadores e uma montanha de dinheiro que antes da consolidação do evento 
só por acaso aportariam no lugar.  

O festival, é verdade, já passou por momentos difíceis, como no início dos anos 90, com a crise 
deflagrada pelo então presidente Fernando Collor de Mello, que ao fechar todos os órgãos 
responsáveis pela área no País quase extinguiu nossa produção cinematográfica. Mas em sua 31 
edição, com mais de 30 filmes em competição e um custo estimado de R$ 2,5 milhões, o festival 
atinge sua plenitude. É lugar comum para mídia e realizadores afirmar que Gramado é uma das 
maiores vitrines para os novos filmes do cinema nacional. Mas a cidade vai além. O festival de 
cinema tornou-se uma grife que funciona como mídia para um número cada vez maior empresas 
patrocinadoras de diferentes segmentos. Transformou-se, ainda, em fonte de renda fundamental 
para o município.  

O turismo responde por 90% da receita de Gramado, que tem menos de 30 mil habitantes. 
Durante os dias do festival todos os 8,4 mil leitos de hotéis permanecem ocupados. "O Festival 
movimenta mais de R$ 20 milhões na economia da cidade durante os dias de sua realização", diz 
o prefeito, Pedro Bertolucci. Uma cifra astronômica se comparada com a arrecadação anual que 
gira em torno de R$ 24 milhões, segundo pesquisa de dados da Universidade de Caxias do Sul. 
Segundo Bertolucci, o tamanho de Gramado ajuda no sucesso do evento. "A cidade pequena 
permite que o público tenha maior proximidade com atores e diretores, o que não é comum em 
outros festivais."  

Entre os patrocinadores, há fabricantes de carros, cerveja e celulares. "As leis de incentivo à 
cultura permitiram que o festival atingisse essas dimensões", diz o presidente do evento, Enoir 
Zorzanello. Quem vem pela rodovia RS 115, que liga Porto Alegre a Gramado, tem uma noção 
exata da envergadura das verbas que sustentam o evento. Outdoors que associam os nomes dos 
patrocinadores ao festival estão distribuídos ao longo dos mais de 100 quilômetros que ligam as 
cidades.  

"Todas as nossas peças publicitárias interagem com o festival", diz a diretora regional da Vivo no 
Rio Grande do Sul, Clenir Wengenowicz. A empresa de telefonia celular patrocina o evento pelo 
quinto ano consecutivo (antes como Telesp Celular) e é responsável pelo troféu "Eduardo Abelin", 
concedido pelo conjunto da obra a realizadores cinematográficos brasileiros, que este ano premiou 
Cacá Diegues. "É o mais importante que já recebi, pois não valoriza um trabalho pontual, mas 
tudo o que fiz", diz Diegues.  

A Vivo criou uma estância, construção tipicamente gaúcha, onde distribuiu diariamente chimarrão 
e faz churrascos, em frente ao Palácio dos Festivais. Outras patrocinadoras, como a Nestlé e a 
cerveja Bohemia (da AmBev) mantêm estandes na área. A Nestlé aproveitou o frio da serra para 
instalar máquinas de café solúvel Nescafé não só no Palácio dos Festivais, mas também no Centro 
de Eventos da UFRGS.  

A Fiat, que patrocina o festival pelo terceiro ano, emprestou 17 automóveis para o transporte 
oficial de convidados e imprensa, além de abrir o "Studio Fiat", um espaço cultural que abriga 
debates, exposição de automóveis antigos e permite test drive de modelos da marca.  



Além de companhias de porte nacional, o evento conta com patrocínio de empresas regionais 
como o banco Banrisul e a Rio Grande Energia (RGE) que patrocinará o Rodacine, projeto 
itinerante, criado em 2001, que percorre municípios gaúchos desprovidos de salas de exibição, 
levando cinema para mais de 50 mil pessoas. Nesse emaranhado de marcas, que tem há seis 
anos a BR Petrobras como maior patrocinadora, não há choques de interesses. "Não aceitamos 
patrocínio de duas empresas que concorram no mesmo segmento", explica Bertolucci. "Gramado 
tem que ter glamour", diz Zorzanello. Para o presidente do festival, a exemplo do que ocorre em 
Berlim e Cannes, o evento brasileiro é bem-sucedido por aliar atores famosos com a arte 
cinematográfica. "O festival é um produto e como tal precisa ser bem promovido", diz o prefeito 
Bertolucci.  

O pós-festival também funciona como vitrine. "Quase todas as matérias jornalísticas que divulgam 
filmes que estão entrando em cartaz e foram premiados aqui citam o prêmio, o que faz o nome do 
estar em destaque na mídia o ano todo", diz Bertolucci. Estima-se que o valor obtido com 
publicidade espontânea com o evento, ou seja, as vezes que ele é citado em veículos de 
comunicação, sem ser um anúncio, esteja em torno de R$ 12 milhões.  

A população é bastante satisfeita com o evento. Além de atrair milhares de turistas, o festival se 
auto-sustenta. A prefeitura organiza o evento somente com patrocínios privados. Segundo 
Bertolucci, o sucesso do festival faz com que as empresas patrocinadoras entendam Gramado não 
como filantropia, mas como um negócio. O Kikito, prêmio-símbolo do festival, criado em 1967 
pela artista plástica Elisabeth Rosenfeld, e concedido desde 1973, era para a artista a 
representação do bom humor. Com o passar dos anos, virou marca de sucesso para cineastas, 
atores, patrocinadores e organizadores, provando que chimarrão e churrasco rimam 
perfeitamente com cinema.  
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