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O jeitinho brasileiro está ganhando espaço e fama no mercado internacional. A cultura é o novo 
produto de exportação do Brasil. Filmes, novelas, música, propaganda; os números ainda são 
modestos se comparados com as exportações tradicionais, mas o potencial é enorme, como 
atestam os segmentos envolvidos. 
 
Em 2006, essas exportações devem superar US$ 50 milhões — considerando apenas projetos em 
parceria com a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). 
 
A agência desenvolve cinco projetos voltados para a exportação na área de cultura e trabalha com 
mais de 300 empresas e entidades. A participação em feiras internacionais é um dos carros-
chefes. No Festival de Cinema de Cannes, na França — considerado o festival de cinema mais 
importante do mundo —, o Brasil tem um espaço especial. Mais de trinta fornecedoras, produtoras 
e distribuidoras de filmes brasileiros participam do evento divulgando a arte brasileira. 
 
“Temos uma meta ambiciosa de fechar de três a cinco co-produções durante o festival”, contou o 
gerente nacional de projetos de serviços, cultura e entretenimento da Apex-Brasil, Christiano 
Braga. De acordo com ele, as co-produções são muito vantajosas porque os filmes são 
considerados produtos de todos os países envolvidos. “A co-produção permite acesso aos fundos 
de financiamentos nacionais, isto, em termos de um projeto em parceria com a França, por 
exemplo, é muito promissor, uma vez que este país é o mais forte mercado cinematográfico da 
Europa, gerando uma renda anual próxima a US$ 1 bilhão”, ressalta. 
 
De acordo com a Apex, desde a retomada do cinema brasileiro, a partir de 1995, os números 
comprovam a saúde da produção nacional. Segundo dados do instituto Filme B, especializado em 
análises sobre o mercado cinematográfico, o número de filmes brasileiros lançados em circuito 
tem variado entre 20 e 30 títulos por ano desde 1997.  
 
“Existe uma demanda crescente no setor cinematográfico. Atualmente temos infra-estrutura, uma 
indústria em expansão, talento técnico e humano, e custos até 30% mais baratos. Também 
contamos com locações únicas e uma diversidade étnica e cultural impressionante. Além disso, 
temos Walter Salles, Fernando Meirelles, e um grande potencial”, explica Braga. 
 
O cinema nacional marcará presença ainda no Festival de Cinema do Brasil de Miami (EUA); e nos 
festivais de Toronto (Canadá) e San Sebastian (Espanha).  
TV 
Novelas, documentários e até filmes para televisão feitos no Brasil também são produtos de 
exportação. “A televisão tem uma inserção maior no mercado internacional, apesar disso não 
significar que a renda seja maior”, explicou Braga. Em 2 anos já foram exportados com a ajuda da 
Apex mais de US$ 20 milhões. A meta inicial para o setor era de US$ 6 milhões. 
 
Um exemplo de sucesso é o “Peixonauta”, ou “Fishtronaut” para os gringos, uma estrelinha 
brasileira que nasceu para brilhar em solo canadense. O personagem foi criado pela produtora 
paulista TV Pingüim , em parceria com a canadense Nelvana , para um seriado de televisão que 
deve estrear em 2007 no Canadá. Um projeto de US$ 4,5 milhões que mostra o potencial do 
Brasil na exportação de filmes de animação, área pouco explorada que começa a ganhar 
destaque, especialmente depois de filmes como “A Era do Gelo 2”, dirigido por Carlos Saldanha. O 
“Peixonauta” é um seriado com 52 episódios de 11 minutos que pode abrir portas para a produção 
local. 
 
No caso da música, o Brasil não quer ser conhecido apenas como o país da Bossa Nova.  
 
 



 
Em junho, o Brasil será tema da Popkom, uma das maiores feiras internacionais de música, em 
Berlim. A participação brasileira faz parte do projeto Copa da Cultura, do Ministério da Cultura, e 
da campanha “We do it different” (Nós fazemos diferente), da Apex. 
 
Eventos assim funcionam como balcões de negócios para produção, gravação e distribuição da 
música brasileira no exterior. Entre os produtos musicais vendidos pelo Brasil estão a produção e 
gravação de CDs e DVDs, bem como serviços — tais quais a montagem de shows, desde o 
pagamento de cachê até a montagem da estrutura física —, e a transferência de know-how (como 
o Rock in Rio em Lisboa). Também está em expansão o mercado de download de faixas musicais 
brasileiras para computador, MP3 players e celular, e a composição de trilhas sonoras. 
 
No ano passado, 130 micro e pequenas empresas estiveram envolvidas na exportação desse 
segmento. Os principais mercados são a União Européia, os EUA e o Canadá.  
 
Famoso por suas criativas peças publicitárias, o Brasil agora quer atrair empresas estrangeiras 
para usarem o país como locação, ou para contratar diretores nacionais para filmar no exterior. 
“O Brasil é internacionalmente famoso pela qualidade de sua produção na área de publicidade e 
propaganda. Queremos atrair os estrangeiros para filmar aqui, alugar equipamento, trabalhar a 
produção de áudio, a finalização”, contou a gerente da Associação Brasileira de Produtores de 
Obras Audiovisuais , Rita Valente. A meta é exportar US$ 18 milhões ainda este ano.  
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