
 
Secretaria do Audiovisual vê final feliz 
 
Rodrigo Fonseca 
 
Orlando Senna festeja em Congresso de Fortaleza os números do cinema em 2003  
   
Senna: 'Nenhuma grande indústria se faz apenas de recursos governamentais'  
  
 

O secretário do Audiovisual, o cineasta baiano Orlando Senna, 
63 anos, afirma que 2003 fechará com final feliz para o cinema brasileiro. O sorriso que 
ostentou durante sua breve passagem pelo 5º Congresso Brasileiro de Cinema (CBC), 
encontro iniciado no sábado, em Fortaleza, e que reúne até quinta-feira delegados de 
diferentes instituições de classe em seminários e debates, se escora em estatísticas. Mais 
precisamente, no crescimento de 6% para 20% na ocupação de telas por filmes nacionais, 
aumento proporcional a uma média de 20 milhões de ingressos vendidos que representam a 
melhor média da indústria nacional desde a década de 70. Mas Senna sabe que ainda 
existem nós a serem desatados quando se fala em cinema no Brasil. Nesta entrevista, mais 
do que um balanço das vitórias, ele aponta os problemas que enfrentará em 2004.  
 
 
- Como fecha o saldo do setor audiovisual em 2003?  
 
- Foi um ano excepcional sob todos os pontos de vista para o cinema, já que há 25 anos não 
acontecia nada igual. Registramos uma performance de ocupação de telas que passou de 
6% para 20%. Possivelmente, estaremos fechando o ano com 25% do mercado ocupado por 
filmes brasileiros. Em 2002, somamos 7 milhões de espectadores. Este ano, vamos fechar 
com 20 milhões. Esse crescimento se deve a uma qualidade ascendente das produções. Em 
segundo lugar, aparece a visibilidade dada aos filmes nacionais pela TV. Evidentemente, 
estou me referindo só a alguns longas que estavam relacionados com a TV Globo e também 
com distribuidoras internacionais. Essa associação favoreceu bilheterias altas.  
 
 
 
- A saída para o desenvolvimento de uma indústria brasileira está então na televisão?  
 



 
 
- Se se deseja consolidar uma indústria de cinema, temos de almejar a presença do capital 
privado. Nenhuma grande indústria se faz apenas de recursos governamentais. E isso, no 
caso do Brasil, tem a ver com os filmes médios e não com os de baixo orçamento ou os 
blockbusters. E é o filme médio, que o pessoal chama de ''os sem Globo'' ou ''os sem 
major'', que merecem atenção. Nenhuma cinematografia é forte sem um sistema de 
distribuição que comporte o filme médio.  
 
 
 
- O que é considerado filme médio pela Secretaria do Audiovisual?  
 
 
 
- São filmes que não são nem Carandiru nem Rogério Sganzerla. Essa classificação refere-se 
ao tipo de produção. Há três segmentos. Primeiro é o filme de baixo orçamento, o BO, que 
vai até R$ 800 mil e tem uma relação segura com seu segmento de mercado. Julinho 
Bressane nunca teve prejuízo, eu acho. Os filmes dele são baratos e têm público. No outro 
lado, vem o blockbuster ou os filmes de grande e até de média produção, com lançamento 
apoiado por uma grande distribuidora internacional e visibilidade na TV. É o caso dos 
grandes êxitos do ano, entre eles Carandiru e produtos televisivos como Os normais. Cidade 
de Deus e Casseta & Planeta não têm a ver, mas estão no mesmo continente. No meio estão 
os filmes que não podem se comportar como os de baixo orçamento, que se comprometem 
com o avanço da gramática cinematográfica, nem como os de grande porte. E são esses 
filmes do meio que necessitam de um tratamento diferenciado de distribuição. Um dos 
filmes médios que mais sofreram este ano foi Apolônio Brasil. Amarelo manga também. Se 
eles tivessem o apoio de uma grande televisão ou de uma distribuidora internacional 
poderiam ter o mesmo desempenho de Cidade de Deus, por exemplo.  
 
 
 
- Em 2003, discutiram-se políticas de fomento, hegemonia da Globo Filmes, remodelação da 
Ancine. Qual o verdadeiro foco do governo Lula?  
 
 
 
- Nos últimos 100 anos de cinema, o governo brasileiro só se preocupou com a produção. 
Agora, o que mais importa é a distribuição e a exibição. Sempre soubemos como produzir. 
Com ou sem lei de incentivo. A questão é ter onde exibir. Havendo maior espaço, haverá 
maior produção. Essa é a importância do casamento entre o cinema e a TV, que verificamos 
este ano. As produções que nos deram uma renda maravilhosa este ano tiveram esse 
desempenho porque contaram com um lançamento similar ao de um filme americano médio.  
 
 
 
- E a meta do governo é realmente de 100 filmes por ano, conforme o ministro Gilberto Gil 
disse em agosto?  
 
 
 
- A meta do governo é a produção e a exibição de 100 filmes por ano até o fim do mandato 
de Lula. Isso parte de um projeto maior de transformar o Brasil numa potência audiovisual. 



A dificuldade é abrir brechas em um mercado ocupado. O importante agora é repensar a 
questão da obrigatoriedade da cota de telas para filmes brasileiros. Estamos mais ou menos 
com 35 dias por ano. E isso deve dobrar imediatamente.  
 
 
 
- E como a Motion Picture, que regula a exibição da produção americana no país, reagiu a 
essa conquista?  
 
 
 
- A Motion Picture está muito feliz com o Brasil, suponho. Afinal de contas, usa dinheiro 
público para fazer co-produções em que o retorno é deles. Qualquer um ficaria feliz com 
isso.  
 
 
 
- Qual será o orçamento para o setor Audiovisual em 2004?  
 
 
 
- O Audiovisual tem parcela significativa do orçamento do MinC, que teve, de 2003 para 
2004, aumento de 70%. O orçamento para o Ministério inteiro é de cerca de R$ 120, R$ 127 
milhões. Não estou seguro ainda quanto aos números. Mas, proporcionalmente, haveria 
70% de aumento para o Audiovisual. Além disso, esperamos que a loteria cultural dê um 
aporte ao MinC e à Secretaria. Há também o aumento do teto de arrecadação das leis de 
incentivo, de R$ 54 milhões para R$ 150 milhões em 2004.  
 
 
 
* O repórter viajou a convite do Congresso Brasileiro de Cinema (CBC)  
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