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Enquanto os astros e as estrelas desfilam pelo tapete vermelho do Grand Théâtre Lumière de 
Cannes, as negociações milionárias são realizadas longe do flash dos fotógrafos. A partir de 
hoje, quando "O Código Da Vinci" inaugura em caráter "hors concours" a 59ª edição do maior 
festival de cinema do mundo, mais de 10 mil profissionais iniciam a correria no Marché du 
Film, a feira de filmes responsável por cerca de 30% do volume anual de negócios no setor. 
Divulgação  
   
"Volver´´, de Almodóvar, deve ser um dos filmes mais disputados pelos compradores  
 
Ao final da maratona de 12 dias e 1,4 mil sessões de cinema, estima-se que a feira de Cannes 
movimentará mais de 500 milhões de euros - entre negócios fechados e iniciados durante o 
festival. Vindos de mais de 80 países, esses participantes são produtores, distribuidores, 
agentes de vendas internacionais e representantes de organizações, fundações e agências 
nacionais de cinema. Os compradores, que somam cerca de 1,5 mil inscritos, vieram em busca 
de prováveis sucessos de bilheterias. Estarão à venda não apenas os filmes que integram a 
seleção oficial de Cannes, geralmente títulos de arte, como produções comerciais da mais 
recente safra mundial.  
 
Os concorrentes à Palma de Ouro são sempre as vedetes da feira. Como este ano são poucos 
os candidatos bancados por grandes estúdios - como "Maria Antonieta´´, da Columbia 
Pictures, e "Babel´´, da Paramount Pictures -, a maioria dos filmes ainda não tem distribuição 
garantida, podendo ser comprada por empresas independentes de cada país. Todo ano há 
sempre uma disputa pelo vencedor da Palma, que garante não só prestígio aos diretores e 
produtores envolvidos como costuma gerar bilheterias generosas - principalmente para o 
padrão do cinema independente. "A Criança´´, vencedor da estatueta dourada no ano 
passado, arrecadou mundialmente mais de US$ 5,1 milhões.  
 
Independentemente da premiação, a ser divulgada no dia 28, "Volver´´, do espanhol Pedro 
Almodóvar, deve ser um dos títulos da competição mais disputados pelos compradores. A 
produtora El Deseo decidiu cobrar até pelas entrevistas que a equipe concederá no balneário. 
Veículos da mídia impressa devem pagar US$ 750 por entrevistado e o valor para canais de TV 
sobe para US$ 1.500. No Brasil, o filme estrelado por Penélope Cruz e Carmen Maura já 
garantiu distribuidor: a Fox Filmes.  
 
Nenhum longa-metragem brasileiro briga pela Palma este ano. Só "O Monstro'', de Eduardo 
Valente, participa da seleção oficial, concorrendo ao troféu da categoria de curtas. O longa 
"Sonhos de Peixe'', de Kirill Mikhanovsky, integra apenas La Semaine de la Critique. Na Un 
Certain Regard, outra mostra paralela do festival, o Brasil está representado por Walter Salles, 
responsável por um dos segmentos da produção francesa "Paris Je t'Aime''.  
 
A avaliação dos 4 mil jornalistas que anualmente cobrem o vento costuma servir de 
termômetro na bolsa de filmes. Depois da exibição oficial, o preço dos títulos que agradam a 
crítica obviamente tende a subir. A presença colossal da mídia em Cannes (que só perde para 
os Jogos Olímpicos em termos de cobertura mundial) ainda incentiva os grandes estúdios de 
Hollywood a investirem alto na campanha de seus filmes na Croisette. Isso vale para os títulos 
que, a princípio, nem precisariam de mais visibilidade, como "O Código Da Vinci´´, que 
desembarca as telas do mundo inteiro nesta sexta-feira.  
 
Mas a Columbia Pictures fez questão de organizar uma ação de marketing gigantesca para a 
superprodução de US$ 125 milhões - inspirada no livro de Dan Brown, com mais de 40 milhões 
de cópias vendidas. A bordo de um TGV, vindo de Londres, a equipe do filme, incluindo o 
diretor Ron Howard e o ator Tom Hanks, desembarcou em grande estilo ontem em Cannes. 
Ainda foi montada uma enorme pirâmide negra no antigo porto da cidade, local escolhido para 
a festa que abrigará 4 mil convidados hoje à noite, após a concorrida sessão de gala. 
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