
BNDES investe R$ 22 milhões em cinema  
Da Sucursal do Rio  
Da Reportagem Local 
 
O BNDES anunciou ontem os 18 filmes que receberão R$ 10 milhões do total de R$ 22 
milhões que o banco investirá em cinema neste ano. O patrocínio é realizado por meio 
da Lei do Audiovisual, baseada em renúncia do Imposto de Renda. 
 
Dos R$ 12 milhões restantes, R$ 10 milhões aplicam-se em Funcines (Fundos de 
Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional) e R$ 2 milhões destinam-se à 
construção da Sala BNDES Cinemateca, em São Paulo, e à reforma do Cine Olinda, em 
Pernambuco. 
 
Uma comissão formada por cinco especialistas -os cineastas Aurélio Michilis, Emiliano 
Ribeiro e Rosemberg Cariry, a exibidora Adriana Rattes e o crítico de cinema José 
Geraldo Couto, da Folha-, além de dois representantes do BNDES (Isis Jurema da Silva 
Pagy e Mário Diamante) e um do MinC (Ministério da Cultura), Roberval Duarte, 
selecionou os vencedores, entre 223 projetos inscritos. A comissão definiu também o 
valor do prêmio de cada ganhador. 
 
O BNDES convidou para a divulgação do resultado, em sua sede, no Rio de Janeiro, os 
vencedores e os maiores críticos da forma como foi realizado o concurso. 
 
O produtor Luiz Carlos Barreto e o cineasta Paulo Thiago, que pertencem ao segundo 
grupo, compareceram à cerimônia. Ambos haviam sido recebidos pela diretoria do 
banco numa reunião, na sexta-feira passada. 
 
Barreto e Thiago tinham projetos em disputa e já sabiam de sua derrota, porque não 
foram chamados à terceira e última etapa da seleção, que consistiu na defesa oral dos 
projetos. Era essa também a condição dos cineastas Daniel Filho e Anibal Massaini, 
presentes à mesma reunião. 
 
A portas fechadas, o grupo expôs sem freios sua discordância com a composição do 
júri do concurso e com a tendência que anteviam de privilégio a projetos de perfil 
"experimental", preterindo os "mercadológicos". 
 
O argumento repetido à diretoria do BNDES e já manifestado pelo grupo à imprensa é 
o de que um banco de desenvolvimento deve mirar o fortalecimento da indústria e, 
portanto, reforçar seus elos mais fortes, não as franjas da produção alternativa. 
 
Barreto e Thiago repetiram ontem suas críticas, mas ouviram do BNDES o anúncio 
público de que um novo concurso será lançado ainda neste semestre. 
 
"Concordo que se deva financiar a inovação, mas isso só não basta", diz Barreto. Já 
Paulo Thiago estranha a presença minoritária de cineastas veteranos entre os 
vencedores. "Não é possível que os diretores que estão filmando desde os anos 70 e 
80, de repente, sejam considerados superados." 
 
Nos concursos anteriores do BNDES (desde 1995), Barreto e Thiago acumulam quatro 
vitórias cada um, somando a obtenção de R$ 1,5 milhão e R$ 1 milhão em patrocínio, 
respectivamente. 
 



Representante do BNDES na comissão de seleção de projetos e assessor da 
presidência do banco na área de cultura, Mário Diamante diz que "eventualmente pode 
haver ajustes" nas regras do próximo concurso, mas afirma que "o banco ficou muito 
satisfeito com o modelo atual". 
 
Segundo Diamante, a seleção dos 18 vencedores "aproximou a política de patrocínio à 
missão do banco, que é o desenvolvimento". Ele afirma, exemplificando, que o prêmio 
dado às cineastas Tata Amaral e Carla Camurati (para finalização de filmes) é o 
empurrão que faltava para que eles estréiem nos cinemas, diz que, com a verba do 
BNDES, a cineasta Sandra Kogut completa 100% do orçamento de seu filme e afirma 
que vários projetos, como os de Hector Babenco e Laís Bodanzky, têm contratos de co-
produção internacional assinados, o que indica sua viabilidade também nos mercados 
internacionais. 
 
Camurati avaliou como "equilibrado" o resultado. "É claro que, quando deixa um 
Nelson [Pereira dos Santos], um Barreto de fora, eles fazem falta. Mas, se no processo 
de seleção, você não vai revezando, há coisas importantíssimas que também não 
entram." 
 
"Antigamente, nem inscrevíamos os projetos, porque não entendíamos os critérios", 
disse o baiano Pola Ribeiro. "Agora já está havendo uma descentralização, ainda que 
pequena", diz o cineasta, que tenta filmar desde 2003. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 20 jan. 2006, Dinheiro, p. B12. 


