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RESUMO DO TRABALHO
Entre telas utiliza os filmes de ficção pernambucanos em longa metragem lançados entre 2007 e
2016 como estudo de caso da distribuição e do consumo do cinema nacional como um todo, que
apesar de estar em constante crescimento quanto à quantidade de filmes produzidos ainda possui
dificuldade na penetração do seu mercado interno e conquista do público. Através da coleta de
dados a partir da Ancine e seus portais, de fontes primárias e secundárias envolvidas na distribuição
desses filmes, e portais online sobre o cinema pernambucano, foi possível estabelecer uma análise
quantitativa e qualitativa em relação à cena de distribuição que se estabeleceu no estado nos últimos
10 anos.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO

1

OBJETIVOS

2

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3

-

Contextualização do Modelo de Classificação

3

-

Metodologia e Corpus da Pesquisa

4

-

A Cena da Distribuição Cinematográfica em Pernambuco Face à Brasileira

4

-

A Cena da Distribuição do Cinema Pernambucano Pelas Distribuidoras

6

-

Nuances do Investimento na Distribuição de um Filme em Pernambuco

8

-

●

Primeiro estudo de caso: Tatuagem (2013) x Sangue Azul (2015)

●

Segundo estudo de caso: Eles Voltam (2014) x Ventos de Agosto (2014)

A Desarmonia dos Dados do Setor Audiovisual

9
12
15

CONCLUSÕES

17

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

17

DIFICULDADES ENCONTRADAS

17

ANEXOS

19

1. INTRODUÇÃO
A atividade cinematográfica é conhecida como a linguagem da confluência, ou seja, aquela
que une dois campos originalmente distintos: a arte e a indústria (SILVA, 2010, p.11). Este
segmento de atividade tem conquistado, cada vez mais, relevância em seu espaço de atuação
nacional, tendo representado, em 2013, 0,54% de valor adicionado ao PIB do Brasil, revelando uma
participação maior do que a atingida pelos setores têxtil e farmacêutico (COSTA, 2017, p.56,
mimeo).
Uma das justificativas para essa participação maciça é o fato do cinema fazer parte da
economia criativa, que atua de maneira transversal no mercado nacional. Segundo relatório da
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, “ (...) a interface envolvida na
criatividade, cultura, economia e tecnologia, expressas na habilidade de realizar e distribuir capital
intelectual, possui potencial para gerar riqueza e empregos” (UNCTAD, 2008, p.03 – Tradução
nossa) isso porque, ao investir em cultura há desdobramentos na economia global, em níveis macro
e micro, como aponta o próprio relatório da conferência, esses investimentos - se bem direcionados
- são capazes de alavancar o desenvolvimento de um país para setores de alto desempenho da
economia mundial.
Essa onda crescente audiovisual, que vem ajudando a impulsionar a indústria criativa do
país, possui uma barreira quando se fala de distribuição do produto nacional. Apesar do crescimento
em 100%1 do número de filmes brasileiros lançados entre os anos de 2007 a 2016, e o crescimento
do número de distribuidoras em território nacional em 152,27%2, dentro do mesmo período, a
quantidade de público que consome esse tipo de produto cinematográfico não possui uma curva de
crescimento constante. As intermitências do desempenho do cinema brasileiro estão representadas
na Tabela 1, que relaciona o Share3 de público dos filmes produzidos no Brasil a todos os filmes
lançados em território nacional, e, dessa participação, o quanto equivale o audiovisual
pernambucano - também a nível de público.

Tabela 1 - Share do Público do Cinema Brasileiro e do Cinema Pernambucano.4

A partir dessa análise é possível observar que o crescimento de público dos filmes
pernambucanos acompanha a tendência nacional e, apesar de estarem cada vez mais presentes em
festivais e mostras - no Brasil e no mundo - o seu consumo apresenta os mesmos obstáculos do
cinema nacional: falta penetração no mercado interno.

Elaboração própria a partir de dados do OCA - Ancine. Disponíveis em: <https://oca.ancine.gov.br/>.
Elaboração própria a partir de dados do OCA - Ancine. Disponíveis em: <https://oca.ancine.gov.br/>.
3
Nesta pesquisa, trataremos a expressão Share como sinônimo para participação no mercado.
4
Fonte: elaboração própria, 2018, a partir de dados do OCA - Ancine. Disponíveis em: <https://oca.ancine.gov.br/>.
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“Não é possível entender qualquer coisa que seja no cinema brasileiro, se não se tiver
sempre em mente a presença maciça e agressiva, no mercado interno, do filme estrangeiro,
importado quer por empresas brasileiras, quer por subsídios de produtores europeus e
norte-americanos. Essa presença não só limitou as possibilidades de afirmação de uma
cinematografia nacional como condicionou em grande parte suas formas de afirmação.”
(BERNARDET, 2009, p.21).

Em 2016, 31% de todos os filmes lançados no Brasil foram produzidos por empresas
nacionais, mesmo assim, o público desses filmes representou apenas 16,5% da quantidade de
público total do cinema nacional. Ainda neste dado, dos 142 filmes brasileiros lançados nesse
mesmo ano, cinco5 deles foram responsáveis por arrecadar quase 85,2% das 30 milhões de pessoas
conquistadas pelo cinema nacional, para adicionar, quatro desses filmes são distribuídos pela
mesma multinacional: Downtown/Paris.
Esse cenário indica não só que o mercado de exibição e distribuição de cinema no Brasil é
dominado majoritariamente por empresas estrangeiras, mas também que o próprio ambiente de
distribuição e consumo do produto nacional é altamente concentrado. Devido a isso, é necessária a
produção de pesquisa sobre a situação de investimento e pensamento estratégico dessa parcela
minoritária (em representação) das produções nacionais, para que se possa estabelecer um plano a
longo prazo a fim de expandir o consumo do produto nacional e democratizar o acesso do público
brasileiro aos filmes produzidos no seu país.
Para somar às pesquisas já feitas nas áreas de distribuição, exibição e consumo dos filmes
brasileiros, este projeto surge como um estudo de caso dos filmes pernambucanos de ficção
lançados entre 2007 e 2016. As análises a serem propostas a seguir foram pensadas com o intuito de
contribuir à investigação sobre a adversidade existente no elo final da cadeia produtiva do cinema
brasileiro. Isso se dará a partir de dados coletados com as empresas produtoras, distribuidoras, sites
analistas de mercado, como o Filme B, e informações retiradas da Agência Nacional de Cinema
(Ancine), órgão oficial do governo federal que possui como missão fiscalizar, regular e fomentar a
cadeia cinematográfica do Brasil.
2. OBJETIVOS
Com a crescente relevância do cinema pernambucano no cinema nacional e, em paralelo, a
dificuldade também crescente de penetração desses filmes no mercado interno, propusemos uma
pesquisa que busque entender o processo de distribuição dos filmes pernambucanos nas salas de
exibição em todo Brasil, de que forma e em que contexto se dão, para tentar estabelecer relações de
aproximação ou afastamento com os problemas enfrentados pelos demais produtos
cinematográficos nacionais.
Entre Telas pretende fazer isso a partir do mapeamento, cruzamento e análise de dados
quantitativos, disponibilizados pela Ancine (Agência Nacional de Cinema), Fundarpe (Fundação do
Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco), Filme B (portal online sobre o mercado de
cinema do Brasil) e pelas próprias produtoras e distribuidoras dos filmes do estado, lançados entre
2007 e 2016. Para além desta análise quantitativa, serão considerados aspectos contextuais
(estratégia de promoção utilizada, o circuito de festivais acessado6, temática dos filmes, etc.).
Estes dados contextuais foram levantados a partir de fontes primárias e secundárias, através
de pesquisa de campo com atores do mercado cinematográfico de pernambuco e dados
disponibilizados nos sites do Cinema Pernambucano7 e da Cinemateca Pernambucana8.
São eles: Os dez mandamentos - O filme (11.305.479 de público), M
 inha mãe é uma peça 2 (9.234.363), Carrossel 2 O Sumiço de Maria Joaquina (2.525.328), É fada! (1.722.069) e Tô ryca! (1.121.570).
6
Para fins de qualificação dos festivais citados nesta pesquisa, foi utilizada a classificação dos festivais de acordo com a
lista disponibilizada pela Ancine, que divide estes nos grupos: Especiais, AA, A, B e C, sendo Especiais os de maior
prestígio como o Oscar e o Festival de Cannes, e C o prestígio mínimo para pontuação no sistema como o Janela
Internacional do Cinema e o Panorama Internacional Coisa de Cinema.
7
Fonte: <http://www.cinemapernambucano.com.br/>.
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Com todos esses dados, pretende-se expor o atual cenário de distribuição e consumo em que
o cinema pernambucano se encontra e os possíveis motivos para a dissonância entre o valor do
investimento na produção de cinema nacional e a oscilação do número de público coberto por essas
produções. Nesse sentido, imaginamos que estes resultados da pesquisa possam servir de indicativo
para a análise em outras regiões do país, além de podermos observar, entre outras coisas, o impacto
do investimento regional para a promoção do acesso dos filmes de estados periféricos ao circuito
nacional.
3. METODOLOGIA DO TRABALHO
3.1 Contextualização do Modelo de Classificação
Silva (2010), classifica o mercado brasileiro de cinema em quatro categorias de distribuição
cinematográfica. São elas: o Filme para Grande Escala, o Filme de Nicho, o Filme Médio e o Filme
para Exportação. Esse sistema de classificação leva em conta o número de cópias estabelecido por
lançamento (com a digitalização do cinema, podemos transferir esta categoria para o número de
salas de lançamento), as estratégias de divulgação, as parcerias estabelecidas e os elementos de
prestígio9 de cada filme.
Tomando como ponto de partida os eixos de estudo elaborados por Silva (op.cit), é possível
aferir que os três lançamentos responsáveis pelos ápices de 2010, 2013 e 201610, na Tabela 1, são
Filmes para Grande Escala. Isso porque possuem em seu planejamento de distribuição a propagação
nos cinemas nacionais com o maior número possível de salas de lançamento, um pesado
investimento em campanhas publicitárias e um elenco de estrelas da televisão brasileira. Dessa
forma, o intuito deles é atrair o maior número possível de público no seu primeiro final de semana
de estreia, para que o dinheiro investido retorne, o mais rápido possível, e o filme consiga se
sustentar nas semanas seguintes - acompanhado de lucros.
Analisando o desempenho do cinema pernambucano (Tabela 1), nos mesmos picos de
público levados em conta do cinema brasileiro, é possível perceber os ápices semelhantes nos anos
de 2010, 2013 e 2016, que possuem também seus respectivos responsáveis11. Vale ressaltar que dois
desses três filmes advém da mesma produtora e diretor, aspecto este que será discutido adiante.
É possível relacionar essas obras aos eixos de estudo sugeridos por Silva (op. cit.). Todos
esses três filmes pernambucanos possuem características tanto de produto para nicho, quanto para
exportação. Isso se deve ao fato destas obras, inicialmente, terem buscado a excelência
internacional, através de grandes eventos de cinema como o Festival de Cannes (Aquarius) classificado como Especial de acordo com a Ancine - o Festival Internacional de Cinema de
Roterdã (O Som ao Redor) , classificado como AA, e o Festival Internacional de Cinema de Veneza
(Viajo porque preciso, volto porque te amo), classificado também como Especial, o que dá a eles a
etiqueta de filme para exportação. Suas estratégias de distribuição aspiraram, não o maior número
de salas, mas a permanência destes filmes por mais tempo em exibição, já que a maior parte do seu
parque exibidor se restringe às salas de arte.

Fonte: <http://cinematecapernambucana.com.br/>.
É entendido como elementos de prestígio de um filme a “notoriedade dos atores, da equipe técnica, do tema, entre
outros” (SILVA, 2010, p.86).
10
São eles: Os Dez Mandamentos - O Filme (2016), distribuído pela Downtown/Paris, com 1.127 salas no lançamento e
um público total de 11.305.479; Tropa de Elite 2 (2010), distribuído pela Zazen, com 733 salas no lançamento e um
público total de 11.146.723; e Minha Mãe é Uma Peça (2013), distribuído também pela Downtown/Paris, com 407
salas no lançamento e um público total de 4.600.145.
11
São eles: Aquarius (2016), distribuído pela Vitrine Filmes, com 110 salas no lançamento, um máximo de salas
ocupadas de 140 e um público total de 356.690; O Som ao Redor (2013), distribuído também pela Vitrine Filmes, com
19 salas no lançamento, um máximo de salas ocupadas de 24 e um público total de 95.515; e Viajo porque preciso,
volto porque te amo (2010), distribuído pela Espaço Filmes, com 9 salas no lançamento, um máximo de salas ocupadas
de 18 e um público total de 26.623.
8
9
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Apesar disso, Aquarius, dirigido por Kleber Mendonça Filho, quando analisado de forma
quantitativa, em relação ao número de salas ocupadas, está mais próximo da classificação de Filme
para Grande Escala12, como será discutido mais à frente.
3.2 Corpus da Pesquisa
Devido ao destaque de desempenho dos filmes pernambucanos de longa metragem ficcional
no mercado cinematográfico brasileiro, estes serão os objetos de estudo desta pesquisa. Entre 2007
e 2016, esses lançamentos representaram quase 60% do número de filmes lançados, sendo
responsáveis por aproximadamente 97,35% do total de público nacional conquistado pelo cinema
pernambucano, arrecadando mais de R$8,3 milhões somente em salas de cinema.
A coleta de dados foi feita no âmbito qualitativo e quantitativo do desempenho comercial
dos filmes de ficção pernambucanos lançados entre 2007 e 2016. Para obter esta lista, foi feita uma
pesquisa nos relatórios publicados no site do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual
(OCA), produzido pela Ancine. Após feito o recorte, chegou-se a um corpus de 19 longas lançados,
que representam 59,37% do número total de lançamentos pernambucanos deste período,
correspondendo a 14 produtoras e 11 distribuidoras diferentes (ANEXO A).
Com base nestes títulos, foram coletados dados da Ancine, da Fundarpe, do Filme B, da
Cinemateca Pernambucana, do site Cinema Pernambucano e também foi feita uma pesquisa de
campo com as distribuidoras e produtoras envolvidas nos lançamentos.
Após a criação de formulários online (ANEXOS C e D), para cada tipo de empresa, os
questionários foram enviados, por e-mail, aos seus responsáveis durante o período de 5 meses. Das
distribuidoras, aproximadamente 46% responderam, 27% não responderam e 27% não funcionam
mais enquanto distribuidoras (Filmes do Estação, William Cubits Capela e Cicatrix Filmes). Das
produtoras, aproximadamente 43% responderam totalmente, 50% não responderam e 7%
responderam parcialmente (ou seja, responderam sobre parte dos filmes que lhes pertencem e estão
no corpus). A lista com as distribuidoras e produtoras pesquisadas estão no ANEXO B.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 A Cena da Distribuição Cinematográfica em Pernambuco Face à Brasileira
Com a pretensão de organizar os dados para melhor análise do cenário de distribuição, e
tomando como base as classificações de Silva (2010) para o lançamento de um filme, foram
estabelecidos três intervalos para uma comparação quantitativa de desempenho no mercado entre os
títulos, considerando somente três esferas de lançamento estabelecidos pela autora: Filme de Nicho,
Filme Médio e Filme para Grande Escala.
Para a divisão das faixas de valor, fizemos um gráfico dos maiores lançamentos do período,
a partir do qual estabeleceu-se uma média do número máximo de salas ocupadas pelos filmes
brasileiros de ficção entre 2007 e 2016, que é, aproximadamente, de 94 salas (do total de 617 títulos
lançados)13. Dessa forma, se um título ocupa mais de 94 salas de cinema durante seu período de
exibição ele supera a média nacional, logo pode ser considerado um Filme para Grande Escala. Para
o estabelecimento das faixas de Filmes Médios e Filmes de Nicho, foi dividido o valor médio
nacional por dois (Tabela 2) .

12

As classificações elaboradas por Silva (op. cit.) não são absolutas, como qualquer tipo de arte, o cinema pode transitar
entre suas diversas faces industriais e criativas. A determinação dessas especificações vêm a título científico, para se
entender melhor o mercado em que esses filmes circulam.
13
Cálculo próprio tendo como base o documento “Listagem dos Filmes Brasileiros Lançados Comercialmente em Salas
de Exibição 1995 a 2018” disponível no OCA.
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Tabela 2 - ANCINE14 2007 a 2016 - Máximo de Salas Ocupadas por Filmes de Ficção
Faixa

Número de
Lançamentos

Representação em
%

Até 46 salas

396

64,18%

De 47 a 94 salas

53

8,59%

Acima de 94

161

26,09%

ND

7

1,13%

617

100,00%

Tipo de Lançamento
Filmes de Nicho
Filmes Médios
Filmes para Grande Escala
ND
TOTAL

Para o estabelecimento das faixas de público, foi feito um gráfico de dispersão com o
cruzamento dos dados dos 617 filmes de ficção lançados entre 2007 e 2016, considerando o eixo
horizontal o número de salas de lançamento e o eixo vertical do ANEXO E o público total de filmes
de ficção brasileiros em salas de cinema neste período. Compondo uma linha de tendência é
possível calcular, a partir do eixo horizontal e das faixas estabelecidas acima, os intervalos médios
de público para cada uma das categorias (Tabela 3).
Tabela 3 - ANCINE15 2007 a 2016 - Público Total de Filmes de Ficção Brasileiros em Salas de Cinema
Tipo de Lançamento

Faixa

Número de Lançamentos

Representação em %

Até 178 mil

476

77,15%

Filmes Médios

De 179 a 533 mil

59

9,56%

Filmes para Grande
Escala

Acima de 553 mil

74

11,99%

ND

8

1,30%

617

100,00%

Filmes de Nicho

ND
TOTAL

Nos últimos 10 anos do cinema brasileiro é possível observar uma tendência de lançamento
de Filmes de Nicho. Mesmo que a representação de Filmes para Grande Escala seja 26%, na
variável de máximo de salas ocupadas, quando comparada ao resultado de público, o cinema
brasileiro se mostra, mais uma vez, com dificuldade de penetração no seu mercado interno, já que o
número de Filmes de Nicho sobe para 77,15% e os Filmes para Grande Escala não chegam aos
12%. Face ao cenário brasileiro, pernambuco não se comportou de forma diferente entre 2007 e
2016 (Tabelas 4 e 5) .
Tabela 4 - Máximo de Salas Ocupadas por Filmes de Ficção Pernambucanos
Tipo de Lançamento
Filmes de Nicho
Filmes Médios
Filmes para Grande Escala
TOTAL

Faixa

Número de
Lançamentos

Representação em
%

Até 46 salas

18

94,74%

De 47 a 94 salas

0

0,00%

Acima de 94

1

5,26%

19

100,00%

Além do site OCA - Ancine, algumas informações de filmes que não constavam no portal federal foram consultadas
no Filme B.
15
Além do site OCA - Ancine, algumas informações de filmes que não constavam no portal federal foram consultadas
no Filme B.
14
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Tabela 5 - Público Total de Filmes de Ficção Pernambucanos Brasileiros em Salas de Cinema
Faixa

Número de
Lançamentos

Representação em
%

Até 178 mil

18

94,74%

Filmes Médios

De 179 a 533 mil

1

5,26%

Filmes para Grande Escala

Acima de 553 mil

0

0,00%

19

100,00%

Tipo de Lançamento
Filmes de Nicho

TOTAL

O único título pernambucano que foi lançado, levando a consideração quantitativa
estabelecida acima, como Filme para Grande Escala, se comportando como Filme Médio durante a
sua jornada de exibição, foi Aquarius16 ( 2016), de Kleber Mendonça Filho. De acordo com o portal
OCA da Ancine, o filme conseguiu ocupar um máximo de 110 salas, o que dá a ele o título de Filme
para Grande Escala, mas, quando levado em conta o seu desempenho comercial, ele se qualifica
enquanto Filme Médio, já que conquistou 356 mil pessoas.
Assim como o cenário do cinema brasileiro possui picos de sucesso devido a distribuição
por Majors17 e ao Star System18 b rasileiro, como foi o caso de Tropa de Elite 2 e Minha Mãe é Uma
Peça, existem também outros elementos de prestígio que podem oferecer aos filmes uma
legitimação prévia do público nacional.
No caso de Aquarius, este possui como diretor um cineasta que, antes mesmo do seu
lançamento, carregava consigo um prêmio no Festival de Brasília19, quatro prêmios no Festival de
Gramado20 e passagem em mais de 20 festivais internacionais, incluindo o Prêmio da Federação
Internacional de Críticos de Cinema (FIPRESCI) no Festival de Roterdã (O Som ao Redor, 2012).
Adicionado a todo esse cenário, Aquarius ainda foi indicado a dois prêmios no Festival de Cannes
no ano do seu lançamento, incluindo a Palma de Ouro21. Todos esses festivais citados são
qualificados pela Ancine como A, A, AA e Especial, respectivamente.
Além disso, o filme foi produzido pela Cinemascópio Produções Cinematográficas e
Artísticas que possui mais de 10 anos de atuação no mercado, liderada pela produtora Emilie
Lesclaux. Ex-funcionária do Consulado Geral da França para o Nordeste, no Serviço de Cooperação
e de Ação Cultural, Emilie possui em seu currículo de produção executiva longas premiados como
O Som ao Redor e Permanência22 ( 2014), entre outros diversos curtas-metragens.
O filme foi distribuído pela Vitrine Filmes, que em 2016 ocupou o 4º lugar no Ranking de
Marketing Share de Filmes Nacionais e 13° no Ranking Marketing Share de Filmes Lançados no
Brasil, de acordo com o Filme B, em um ano em que existiam 111 distribuidoras23 atuando no
território brasileiro.

16

Sinopse: uma jornalista aposentada defende seu apartamento, onde viveu a vida toda, do assédio de uma construtora.
O plano é demolir o edifício Aquarius e dar lugar a um grande empreendimento.
17
“Classificação dada às empresas distribuidoras representantes dos estúdios norte-americanos” (SILVA, 2010). Essas
empresas normalmente atuam em toda a cadeia cinematográfica, da produção à exibição.
18
Atores reconhecidos nacionalmente pelos seus papéis em novelas da Rede Globo, considerada, ainda hoje, a emissora
com o maior alcance de público brasileiro. (SILVA, 2010).
19
2004: Vinil Verde, Premiado com Melhor Som.
20
2012: O Som ao Redor, Melhor Filme pela crítica, Melhor Filme pelo público, Melhor Som e Melhor Diretor.
21
Prêmio dado anualmente ao filme vencedor do Festival de Cannes.
22
Festival de Cinema da Fronteira (2014): Melhor Filme Internacional; Festival de Cinema Luso-Brasileiro de Santa
Maria da Feira (2014): Melhor Filme; Festival Cine PE (2015): Melhor Filme, Melhor Direção de Arte, Melhor Atriz,
Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Ator Coadjuvante.
23
Fonte: Ancine. “Listagem de Distribuidoras 2009 a 2018”. Disponíveis em: <https://oca.ancine.gov.br/>.
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4.2 A Cena da Distribuição do Cinema Pernambucano Pelas Distribuidoras
A partir desta etapa da pesquisa, utilizaremos como corpus não mais os 19 filmes lançados
nos últimos 10 anos, mas os 13 filmes que tiveram seus dados de orçamento e desempenho no
mercado cedidos pelas distribuidoras através do formulário enviado a elas (ANEXO C).
Analisando os dados disponibilizados pelas distribuidoras, é possível aferir que 100% do
panorama do mercado de ficção cinematográfica pernambucana, entre 2007 e 2016, apresentou
longas metragem que permaneceram em salas de cinema no Brasil por mais de 5 semanas. Quase
62% desses filmes tiveram uma campanha promocional que durou mais de 9 semanas, levando em
consideração o tempo antes e durante o lançamento (Tabela 6) .
Tabela 6 - Tempo da campanha promocional dos filmes pernambucanos de ficção lançados entre
2007 e 2016 de acordo com suas distribuidoras
Faixa

Número de Lançamentos

Representação em %

3 a 4 semanas

1

7,69%

5 a 6 semanas

4

30,77%

Acima de 9 semanas

8

61,54%

Total

13

100,00%

Além disso, a maioria deles foi distribuída por uma equipe de até 8 pessoas (Tabela 7), os
únicos títulos distribuídos com uma equipe acima de 17 pessoas, relatados no formulário, foram
Aquarius (Vitrine Filmes, 2016) e Brasil S/A (Inquieta Cine, 2016), os outros dois filmes, deste
mesmo ano, Big Jato ( ArtHouse) e Boi Neon (Imovision) detiveram uma equipe entre 5 e 6 pessoas,
endossando a adoção de equipes de pequeno porte para distribuição dos filmes pernambucanos.
Tabela 7 - Quantidade de pessoas envolvidas na distribuição dos filmes pernambucanos de
ficção lançados entre 2007 e 2016 de acordo com suas distribuidoras
Faixa

Número de Lançamentos

Representação em %

Até 8 pessoas

8

61,54%

De 9 a 16 pessoas

3

23,08%

Acima de 17 pessoas

2

15,38%

Total

13

100,00%

Como visto na Tabela 1, no início desta pesquisa, o público das salas de cinema para os
filmes brasileiros é inconstante, deste modo, para investigar o desempenho deles fora do circuito de
salas a Tabela 8 t raz informações a respeito do faturamento através do licenciamento para canais de
TV aberta e fechada, Video On Demand, vendas de DVD e demais formas de comercialização. A
maior parte dos filmes analisados chegaram a um rendimento acima de R$100 mil, o que é uma
resposta positiva direta ao investimento público feito no setor. Este montante, diferente da bilheteria
das salas de cinema, que normalmente tem seu valor repartido entre o exibidor e distribuidor, é um
faturamento integralmente para o distribuidor e/ou produtor, ajudando na reposição do capital
investido por estas empresas e seus financiadores nos filmes realizados.
Tabela 8 - Volume total (R$) de comercialização em todas as janelas (exceto cinema) dos filmes
pernambucanos de ficção lançados entre 2007 e 2016 de acordo com suas distribuidoras
Faixa

Número de Lançamentos

Representação em %

Até R$100 mil

6

46,15%

De R$101 a R$199 mil

5

38,46%

Acima de R$200 mil

2

15,38%

Total

13

100,00%
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4.3 Nuances do Investimento na Distribuição de um Filme em Pernambuco
No processo de distribuição de um filme, para o estabelecimento do orçamento total, é
levado em conta a quantidade de pessoas que irão trabalhar neste processo, a logística para o
transporte das cópias até as salas de cinema, o P&A (prints and advertising), que diz respeito à toda
estratégia de marketing, fabricação do material impresso, confecção das cópias em DCP do filme,
inserção da campanha de lançamento em meios de comunicação tradicionais (rádios, jornais, TV,
etc.), realização de eventos de pré-estreia do filme com a presença do diretor e/ou da equipe técnica
em diferentes localidades do Brasil e todos os outros custos para a divulgação do filme.
Durante a coleta de respostas através dos formulários, não foi disponibilizada a divisão entre
o orçamento total destinado à distribuição e o valor utilizado para P&A dos filmes distribuídos pela
Imovision, por uma razão estratégica da distribuidora, são eles: Boi Neon; Sangue Azul; Tatuagem;
Era uma vez eu, Verônica. Devido a isso, o corpus analisado para determinar a porcentagem do
orçamento da distribuição destinado à promoção dos filmes sofreu redução de 13 para 9 títulos.
Tabela 9 - Distribuição e promoção dos filmes pernambucanos de ficção lançados entre 2007 e 2016 de acordo com suas distribuidoras
Amostra: 13 Filmes

Amostra: 9 Filmes

Valor Utilizado Para Distribuição no Lançamento

Valor Utilizado para P&A no Lançamento

Número de
Lançamentos

Média de Público dos
Lançamentos

Até R$100.000,00

5

25.426

De R$100.001,00 até
R$250.000,00

6

9.170

Acima de R$250.001,00

2

225.832

Faixa

Número de
Lançamentos

Média de Público dos
Lançamentos

Até R$100.000,00

2

6.929

De R$100.001,00 até
R$250.000,00

6

24.186

Acima de R$250.001,00

1

355.792

Faixa

Tabela 10 - % do orçamento da distribuição destinada ao P&A dos filmes pernambucanos de
ficção lançados entre 2007 e 2016 de acordo com suas distribuidoras
Amostra: 9 Filmes
Faixa

Número de Lançamentos

Média de Público dos Lançamentos

Até 50%

1

2.432

De 51% a 69%

4

116.380

Acima de 70%

4

11.704

Tendo esses dados expostos, e comparando a Tabela 9 com a Tabela 10, é possível aferir
que os valores injetados para distribuição não são diretamente associados ao sucesso de público,
mas sim como esses valores são utilizados para atingir o público-alvo através da verba destinada à
promoção do filme, bem como quais elementos de prestígio (SILVA, 2010) esse filme carrega
consigo. Um caso interessante de se comparar são os lançamentos de Sangue Azul (2015) e
Tatuagem (2013), distribuídos pela Imovision.
4.3.1 Primeiro estudo de caso: Tatuagem (2013) x Sangue Azul (2015)
Lançado em 2013, Tatuagem24, dirigido por Hilton Lacerda, é um filme de resistência
política, frente ao Brasil militar de 1978. Clécio Wanderley e sua turma do Chão de Estrelas
provocam o poder e a moral estabelecidos na época trazendo uma arte com deboche, que grita por
anarquia e amor.

Sinopse: a ditadura militar, ainda hoje, mostra sinais de esgotamento. Em um teatro/cabaré, localizado na periferia
entre duas cidades do Nordeste do Brasil, um grupo de artistas provoca o poder e a moral estabelecida com seus
espetáculos e interferências públicas (Fonte: Cinema da Fundação Joaquim Nabuco).
24
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Still do filme Tatuagem, 2013, de Hilton Lacerda

Detendo um elenco pernambucano de peso, com Irandhir Santos, Jesuíta Barbosa, Nash
Laila e Maeve Jinkings, Tatuagem foi premiado com o Kikito de Melhor Filme, Melhor Trilha
Musical e Melhor Ator (Irandhir Santos) no Festival de Gramado em 2013, com qualificação A na
Ancine, e também levou cinco troféus no Festival do Rio deste mesmo ano, incluindo o de Melhor
Filme pelo voto popular, também com classificação A na Agência.
Em sua campanha de lançamento, disponibilizada pela distribuidora, Tatuagem teve spot e m
seis rádios, com um total de 242 inserções, num período de 12 dias; anúncio em três jornais, sendo
dois de São Paulo e um de Recife.
Em conjunto à essa campanha na mídia tradicional, o filme ainda teve ações promocionais
que conversam com a sua narrativa, como as Bicicletas de Som, que circulavam pelas cidades do
Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, com a trilha sonora do filme e muita purpurina; A “Entrega de
Santinhos” pelas faculdades e bares de São Paulo (20 mil santinhos), do Rio de Janeiro (15 mil
santinhos) e do Recife (25 mil santinhos); Stencils em 100 muros de cada uma destas cidades e
lambes espalhados por ruas próximas às universidades e paradas de ônibus.
Além desse plano, o investimento em publicidade online foi notório contando com 45 dias
de anúncio em blogs com temática LGBT25, através do Google, campanha com Ads para viralização
do trailer, por meio do Youtube, e publicações patrocinadas no Facebook com as temáticas “Gay”,
“Intelectuais” e “Cinema” (IMOVISION, 2019). Concursos culturais, intervenções em grandes sites
de nicho como o Adorocinema, Cine Pipoca Cult, Getro e uma parceria com a editora Abril, que
disponibilizou destaque na home do Clube dos Assinantes e um e-mail marketing d este clube,
somaram mais de 500 mil impactados e também fizeram parte do Plano de Marketing de Tatuagem.

Campanhas do Facebook do filme Tatuagem, 2013, de Hilton Lacerda
Número de curtidas na página: 49.783 (agosto, 2019)

25

LGBT é a sigla utilizada para Lésbica, Gay, Bissexual, Travesti, Transexual ou Transgênero.
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Tabela 11 - Lançamento do filme Tatuagem (2013) a partir dos dados da Imovision
Título do Filme

Orçamento
Destinado à
Distribuição

Volume total (R$) de
comercialização em todas as
janelas (exceto cinema)

Tempo de
Campanha
Promocional

Qnt. Total de
Público

Tatuagem

R$83.637,68

R$254.790,02

5 a 6 semanas

51.444

Tabela 12 - Lançamento do filme Tatuagem (2013) a partir dos dados da Ancine
Título do Filme

Público no Ano de Lançamento

Público Total até 2018

Renda (R$) em Salas de
Cinema

Tatuagem

30.428

46.618

R$448.762,43

A diferença entre a quantidade total de público da Ancine (Tabela 12) e do público total
apontado pela Imovision (Tabela 11) revela discrepância nos dados divulgados pela Agência
Reguladora e as informações cedidas pela empresa do mercado cinematográfico, dissemelhança esta
que está presente em todos os filmes listados nesta pesquisa. Neste caso, o contraste é de 4.826
pessoas, que - multiplicado pelo Preço Médio do Ingresso de 2018 estabelecido pela Ancine significam uma divergência de R$68.046,60, um valor em torno de 15% da renda total do filme em
salas de cinema até hoje.

Still do filme Sangue Azul, 2015, de Lírio Ferreira

Com um tom afrodisíaco e sensível, Sangue Azul26 começa com planos em preto e branco e
ganha cor somente após as cambalhotas de Pedro, mais conhecido como Zolah - O Homem Bomba.
Filho natural da Ilha de Fernando de Noronha, Pedro retorna à sua terra após quase 20 anos, para
descobrir porque sua mãe lhe enviou ao continente com apenas 10 anos de idade.
Dirigido por Lírio Ferreira, e exibido no Festival Internacional de Cinema de Berlim (2015),
que possui qualificação Especial pela Ancine, Sangue Azul ainda carrega consigo a presença do
Star System b rasileiro, com os globais Daniel de Oliveira, Caroline Abras, Rômulo Braga, Matheus
Nachtergaele e Milhem Cortaz.
Disponibilizado também pela Imovision, o Plano Estratégico de Distribuição da obra de
Lírio tem foco na estreia em grandes festivais de cinema nacionais e internacionais, como bem
aconteceu em Berlim e no Festival do Rio (2015). Pré-estreias com a presença do diretor e alguns
dos atores também foram realizadas duas semanas antes da estreia, para tentativa de geração de
mídia espontânea e consequente despertar de interesse do público. “A cobertura em veículos como
jornais, rádios, revistas, mídia exterior e online estão previstos nessas praças” (IMOVISION, 2019),
apesar desses exemplos, nenhuma especificidade sobre os meios nos quais o filme iria ser vinculado
foram citados neste Plano.

26

Sinopse: os irmãos Zolah e Raquel foram separados pela mãe, que temia um relacionamento incestuoso entre os dois.
Anos depois, o circo em que Zolah trabalha arma a lona na paradisíaca Fernando de Noronha, colocando os dois frente a
frente e trazendo o passado à tona. (Fonte: sinopse gerada automaticamente pelo Google)
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Campanhas do Facebook do filme Sangue Azul, 2015, de Lírio Ferreira
Curtidas na página: 11.596 (agosto, 2019)
Tabela 13 - Lançamento do filme Sangue Azul (2015) a partir dos dados da Imovision
Título do Filme

Orçamento
Destinado à
Distribuição

Volume total (R$) de
comercialização em todas
as janelas (exceto cinema)

Tempo de
Campanha
Promocional

Qnt. Total de
Público

Sangue Azul

R$89.881,21

R$97.469,49

5 a 6 semanas

9.614

Tabela 14 - Lançamento do filme Sangue Azul (2015) a partir dos dados da Imovision
Título do Filme

Público no Ano de Lançamento

Público Total até 2018

Renda (R$) em Salas de
Cinema

Sangue Azul

10.044

10.044

R$122.453,05

Como é possível aferir a partir da comparação entre as Tabelas 11 a 14, apesar de um valor
semelhante destinado à distribuição de Tatuagem e Sangue Azul, levando em conta o público
contabilizado pela Ancine, a diferença dos dois é de mais de 36 mil pessoas. Essa divergência é
interessante de ser analisada, porque Sangue Azul, além de ter um apelo midiático natural da Ilha de
Fernando de Noronha, reconhecida mundialmente pelas suas paisagens paradisíacas, ainda leva
consigo uma passagem pelo Festival de Berlim e a presença do Star System b rasileiro, meios de
legitimação de um filme perante ao público geral, e, mesmo assim, arrecadou apenas um total de
21,54% do público conquistado por Tatuagem. Este, por sua vez, deteve um Plano de Marketing
que apelou não apenas para as mídias tradicionais, mas principalmente, para as campanhas que
chegavam de maneira direta no seu público alvo, como os lambes, as Bicicletas de Som, a “Entrega
de Santinhos” e a publicidade online voltada ao público LGBT e às demais pessoas engajadas nas
causas políticas abordadas pelo filme.
4.3.2 Segundo estudo de caso: Eles Voltam (2014) x Ventos de Agosto (2014)
Outra comparação interessante de ser feita é entre Ventos de Agosto, de Gabriel Mascaro, e
Eles Voltam, de Marcelo Pedroso, os dois filmes foram lançados em 2014 e distribuídos pela
Vitrine Filmes, mas tiveram diferentes valores destinados aos seus lançamentos e distintos
elementos de prestígio.

Still do filme Ventos de Agosto, 2014, de Gabriel Mascaro
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Quinto longa dirigido por Gabriel Mascaro, mas o primeiro trabalho de ficção em longa
metragem, Ventos de Agosto27 a cumulou prêmios ao redor do mundo tendo destaque a Menção
Especial no Festival de Cinema de Locarno (2014), que possui qualificação AA pela Ancine. Shirley
e Jeison trazem para as telas do cinema uma história de amor envolvendo perdas e memórias, numa
fazenda de coco do litoral de Pernambuco.
A promoção online do filme teve como foco os prêmios e festivais que o mesmo acumulou
no decorrer do seu circuito, junto a sessões debate com o diretor e a equipe técnica do filme. O
Cronograma da Campanha Promocional, disponibilizado pela Vitrine Filmes, foi idêntico tanto no
caso de Ventos de Agosto, como também no caso de Eles Voltam.
“60 dias antes da Estreia: Liberação de Cartaz oficial e Trailer. 45 dias antes da Estreia:
Início da Campanha Online. Semana da Estreia: Investimento maior na Campanha Online
e Campanha Impressa. Pós-Estreia: Sustentação da Campanha Online de acordo com a
repercussão nas salas” (VITRINE FILMES, 2019, grifo nosso).
Tabela 15 - Lançamento do filme Ventos de Agosto (2014) a partir dos dados da Vitrine Filmes
Título do Filme

Orçamento
Destinado à
Distribuição

Volume total (R$) de
comercialização em todas as
janelas (exceto cinema)

Tempo de
Campanha
Promocional

Qnt. Total de
Público

Ventos de Agosto

R$50.000,00

R$55.000,00

mais de 9 semanas

8.083

Tabela 16 - Lançamento do filme Ventos de Agosto (2014) a partir dos dados da Ancine
Título do Filme

Público no Ano de Lançamento

Público Total até 2018

Renda (R$) em Salas
de Cinema

Ventos de Agosto

7.941

8.109

R$90.138,42

Campanhas do Facebook do filme Ventos de Agosto, 2014, de Gabriel Mascaro
Curtidas na página:4.859 (2019)

Possuindo como público-alvo o consumidor de “cinema-autoral”, Ventos de Agosto aposta
em uma comunicação focada no diretor e na repercussão internacional que o filme traz consigo,
apostando, até hoje, na venda online do título, através de plataformas de VOD, como o Vimeo On
Demand e a Itunes Store.

27

Sinopse: Um pesquisador de som de ventos alísios desembarca em uma pacata vila de pescadores e abala a rotina de
Shirley, que trabalha em uma fazenda, e Jeison, praticante da pesca submarina. (Fonte: sinopse gerada automaticamente
pelo Google)
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Campanha do Facebook do filme Ventos de Agosto, 2014, de Gabriel Mascaro

Seguindo a mesma linha de distribuição, com um semelhante público-alvo, o segundo longa
de Marcelo Lordello, e também primeira ficção de longa metragem, Eles Voltam28 foi exibido no
Festival de Cinema de Roterdã (2014) e premiado com o título de Melhor Filme no 45º Festival de
Cinema de Brasília, que possuem classificação AA e A, respectivamente, pela Ancine.
A história de Cris, garota de 12 anos, deixada no meio da estrada por seus pais traz, na sua
jornada de retorno ao lar, reflexões sobre o universo de conforto burguês da personagem rumo ao
encontro com o desconhecido.
A campanha online promocional do projeto teve como foco a divulgação das mídias
impressas, o making-of do filme, alguns festivais para os quais ele foi selecionado e sessões debate
com a presença do diretor e da equipe técnica.

Campanhas do Facebook do filme Ventos de Agosto, 2014, de Gabriel Mascaro
Curtidas na página:3.095 (2019)
Tabela 17 - Lançamento do filme Eles Voltam (2014) a partir dos dados da Vitrine Filmes
Título do Filme

Orçamento
Destinado à
Distribuição

Volume total (R$) de
comercialização em todas
as janelas (exceto cinema)

Tempo de
Campanha
Promocional

Qnt. Total de
Público

Eles Voltam

R$120.000,00

R$25.000,00

mais de 9 semanas

5.775

Tabela 18 - Lançamento do filme Eles Voltam (2014) a partir dos dados da Ancine
Título do Filme

Público no Ano de Lançamento

Público Total até 2018

Renda (R$) em Salas
de Cinema

Eles Voltam

5.421

5.516

R$38.663,75

28

Sinopse: Cris e Peu, seu irmão mais velho, são deixados na beira de uma estrada pelos próprios pais. Os irmãos foram
castigados por brigar constantemente durante uma viagem à praia. Após algumas horas, percebendo que os pais não
retornaram, Peu parte em busca de um posto de gasolina. Cris permanece no local por um dia inteiro e, sem notícias dos
pais ou do irmão, decide percorrer ela mesma o caminho de volta para casa. (Fonte: sinopse gerada automaticamente
pelo Google)
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Apesar de terem sido distribuídos pela mesma empresa, e no mesmo ano, Eles Voltam teve
um orçamento de R$120 mil (Tabela 17) destinado à distribuição e um público total de 5.516
pessoas, de acordo com a Ancine, enquanto que Ventos de Agosto, teve R$50 mil (Tabela 15)
destinados à distribuição e um público total de 8.109 pessoas, carregando consigo, ainda, uma
comercialização de R$55.000,00, sem levar em conta o lucro obtido através da sua bilheteria nos
cinemas.

Campanha do Facebook do filme Eles Voltam, 2014, de Marcelo Lordello

É importante notar a diferença não só temática entre os longas, mas também a forma como
suas divulgações foram estabelecidas. Ventos de Agosto numa campanha online com foco no seu
circuito de festivais internacionais, e Eles Voltam com foco nas mídias impressas adquiridas e no
seu circuito de festivais nacionais.
Além deste fator, Gabriel Mascaro já tinha em seu currículo uma trajetória de grandes
festivais com os seus documentários Um Lugar ao Sol ( 2009), vencedor da Menção Honrosa no
Festival de Cinema Independente de Buenos Aires (BAFICI - 2009), com qualificação A pela
Ancine, Avenida Brasília Formosa ( 2010), exibido no 38° Festival de Cinema de Roterdã e
premiado com o título de Melhor Filme Documentário no 14° Festival Internacional Cine Las
Americas, qualificado como C pela Ancine, e Doméstica (2013) com o qual ganhou o Prêmio
Especial do Júri no Panorama Internacional Coisa de Cinema (2013), também qualificado como C
pela Ancine. Além da sua carreira com estes longas, seus curtas As Aventuras de Paulo Bruscky
(2010) e A Onda Traz o Vento Leva (2012), também tiveram importante repercussão nacional e
internacional. Já Marcelo Lordello, estava no seu segundo longa metragem, tendo o seu primeiro
filme, Vigias (2010), sido exibido no 43° Festival de Cinema de Brasília.
A carreira que o diretor percorreu até o lançamento do seu filme funciona também como
instrumento de legitimação para sua obra, portanto, um elemento de prestígio, sendo esta capaz de
alcançar um maior público com um menor investimento em distribuição e promoção.
4.4 A Desarmonia dos Dados do Setor Audiovisual
A dissonância presente entre os dados da Ancine e das empresas distribuidoras, é uma
característica que se repete também entre estas últimas e suas respectivas produtoras. Dito isso, e
devido ao baixo índice de resposta das empresas produtoras que responderam ao formulário, a
comparação destes dados será feita apenas entre quatro filmes, são eles: Brasil S/A; A História da
Eternidade; Eles Voltam; Amor, Plástico e Barulho.
Dos quatro títulos citados, o único que possui igualdade entre as empresas envolvidas na
produção e na distribuição do filme é Brasil S/A, da Vilarejo Filmes e Símio Filmes, distribuído
pela pernambucana Inquieta Cine (Tabela 19) . Mesmo com a conformidade no Orçamento
Destinado à Distribuição, essas empresas ainda destoam no Orçamento Destinado ao P&A, numa
escala de mais de R$40 mil.
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Tabela 19 - Distribuidoras x Produtoras: a desarmonia dos dados do setor audiovisual
Fonte | Distribuidora

Fonte | Produtora

Orçamento
Destinado à
Distribuição

Orçamento
Destinado à
P&A

Orçamento
Destinado à
Distribuição

Orçamento
Destinado à P&A

R$ 249.996,90

R$ 110.140,00

R$249.996,90

R$67.665,00

Em torno de

Em torno de

R$200.000,00

R$145.000,00

R$198.600,53

R$72.495,00

Plano 9

R$120.000,00

R$80.000,00

R$182.000,00

R$43.000,00

Aroma Filmes
LTDA-ME

R$180.000,00

R$130.000,00

R$196.231,68

R$87.430,00

Filme

Distribuidora

Produtora

Brasil S/A

Inquieta Cine

Vilarejo Filmes
e Símio Filmes

A História da
Eternidade

ArtHouse

Aurora Cinema

Eles Voltam

Vitrine Filmes

Amor, Plástico
e Barulho

Boulevard
Filmes

Ainda nesse quesito, a transparência do dinheiro público captado para realização dos filmes
brasileiros é um problema para a realidade da Ancine. No OCA, anualmente, é publicada uma
tabela dos valores captados através de Mecanismos de Incentivo e do Fundo Setorial do
Audiovisual (FSA), mas quando comparada esta tabela às respostas das produtoras sobre a captação
pública dos seus filmes, e às informações presentes no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à
Cultura (SALIC - Ancine), os valores não conferem. Além de tudo isso, a Ancine não tem controle
dos investimentos públicos regionais que auxiliam na produção, como o Programa de Fomento à
Produção Audiovisual de Pernambuco – Funcultura, agenciado pela Fundarpe, o que também foi
evidenciado através do cruzamento de dados. Para completar, seus sistemas OCA e SALIC não
estão em sintonia, como é possível notar nos projetos de Boi Neon, A História da Eternidade,
Sangue Azul, entre outros, tendo poucas exceções.
Para realização da tabela presente no ANEXO F, foi feita uma pesquisa no OCA, no SALIC,
nos resultados das Chamadas Públicas do Funcultura, desde a sua primeira edição em 2007, e
também nos valores informados pelas produtoras durante a pesquisa de campo. Ademais, a falta de
referência dos títulos originais dos projetos, que tiveram os nomes alterados no decorrer dos anos,
dificultou a coleta de dados.
Com base nessas tabelas analisadas, é possível chegar à conclusão de que as três fontes
investigadas nesta pesquisa: a Agência Reguladora, a Produtora Cinematográfica e a Distribuidora
Cinematográfica não trabalham de forma unitária, o que fere a principal missão da Ancine que é de
“(...) desenvolver e regular o setor audiovisual em benefício da sociedade brasileira, por
intermédio do fomento, da regulamentação e da fiscalização das atividades
cinematográficas e videofonográficas no país.” (ANCINE, Relatório Anual de 2018).

A diferença entre os valores registrados em cada uma das entidades dificulta o
desenvolvimento equilibrado do setor audiovisual, já que este pretende ter uma gestão orientada por
dados, o que, de acordo com a Superintendência de Análise de Mercado da Diretoria Colegiada da
Ancine, facilitaria e aumentaria a eficácia dos processos decisórios da Agência.
5. CONCLUSÕES
A fim de cumprir os requisitos deste documento, apresentamos uma versão sintetizada da
pesquisa, portanto seu resultado completo é algo ainda mais detalhado, que poderá ser difundido na
forma de artigos científicos. Apesar disso, com os dados expostos aqui, podemos traçar uma análise
base da distribuição e do consumo dos filmes de ficção pernambucanos lançados entre 2007 e 2016.
Detentores de uma equipe de distribuição entre 5 e 6 pessoas, a maioria dos filmes lançados
em pernambuco dos últimos anos podem ser caracterizados enquanto Filmes de Nicho e Filmes para
Exportação. Isto é, longas metragens que possuem o seu plano de divulgação voltados a um
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público-alvo específico, não detêm um grande número de salas de lançamento, mas são
responsáveis por levar a arte cinematográfica brasileira ao redor do mundo, garantindo sempre a
presença da nossa cultura nos maiores festivais internacionais de cinema.
Mesmo com uma equipe de distribuição, em sua maioria, entre 5 e 6 pessoas, esses filmes
não deixaram de circular após o fim dos seus circuitos em salas de cinema, resultado disso é quase
54% dos títulos - que tiveram suas informações cedidas pelas distribuidoras - com um lucro acima
de R$100 mil nas suas comercializações em outras janelas de exibição.
É necessário um planejamento de marketing mais assertivo durante o lançamento dos filmes,
tendo em vista os seus elementos de prestígio e público-alvo almejado. Como foi possível notar na
estreia de Tatuagem, apesar de possuir poucos elementos de prestígio, quando comparado a Sangue
Azul, o seu desempenho comercial foi mais significativo do que o do primeiro, devido à utilização
de meios de divulgação que impactaram diretamente os consumidores que se seduziram pelo seu
conteúdo. A sustentação na mídia tradicional, apoiada massiva divulgação online e “ao vivo”
através de festas, Bicicletas de Som e lambes, contribuíram para a criação de uma atmosfera de
desejo pelo filme, levando sua narrativa às ruas e, consequentemente, à “boca do povo”.
Por outro lado, o aproveitamento dos elementos de prestígio de Ventos de Agosto, garantiu à
Desvia Produções e à Vitrine Filmes um desempenho comercial razoável, em relação ao dinheiro
investido, tendo em vista que Eles Voltam, gastou mais que o dobro do que o título de Gabriel
Mascaro em distribuição e, ainda assim, não atingiu o seu desempenho.
O estudo de consumo e distribuição de cinema precisa ser analisado de maneira sistemática,
ou seja, é necessário levar em conta não somente o desempenho comercial apontado pela Ancine,
mas também os elementos quantitativos, como valor captado para pré-produção, produção,
pós-produção e distribuição, e os ingredientes qualitativos, como tema abordado, elementos de
prestígio envoltos na produção, especificações do planejamento de marketing, etc. Para isso, é
necessário um maior apoio à pesquisa e transparência das empresas envolvidas cadeia produtiva
cinematográfica nacional. Ademais, a Agência Nacional de Cinema também precisa criar um
sistema mais eficiente de registro e divulgação de dados, garantindo informações mais assertivas,
inclusive do fomento regional, questão já identificada em outros estudos, como os de Costa (2010,
2015 e 2017). Além de promover a transparência com a sociedade civil e, poderá subsidiar estudos
com mais acuidade.
O processo de industrialização da cadeia cinematográfica nacional ainda está enevoada pelo
oligopólio multinacional existente, não só no nosso país, mas na maior parte do ocidente. De acordo
com Autran (2013, p. 40) para que haja, de fato essa industrialização da cadeia cinematográfica no
Brasil é necessário o apoio do Estado e a união da classe cinematográfica em prol dos seus direitos
e interesses. Estudos teóricos sobre distribuição, exibição, consumo de filmes, e políticas públicas
voltadas ao cinema nacional dão ensejo ao trabalho realizado pelos sindicatos, conselhos e até
mesmo pela Ancine.
O fato é que nos últimos dez anos, o cinema brasileiro se mostrou não só comercializável no
Brasil e no exterior, mas também multiplicador, aumentando, a cada ano, o seu potencial de
produção. O escoamento é a próxima etapa a ser superada, mas para isso, é necessário que o Estado
continue investindo na industrialização da cadeia, que a Ancine amplie as regulações no produto
estrangeiro e facilite o acesso aos novos meios de distribuição, como o Video on Demand, para os
filmes nacionais e continue garantindo a exibição destes nas telas de cinema ao redor do Brasil.
Para que todo esse sistema funcione de maneira coerente às necessidades da classe cinematográfica,
é necessário que a mesma busque novas formas de se unificar em conselhos públicos, congressos,
projetos de pesquisa e que esses grupos tenham contato direto com a Ancine e dêem retorno relativo
às decisões da Agência Reguladora e contínuas políticas públicas aplicadas por ela.
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ENTREVISTADOS
Das Empresas Distribuidoras: Laura Pimentel Martinez Martins (Inquieta Cine), Silvia Cruz,
Leonor Araújo e Victor Hugo (Vitrine Filmes), Leticia Friedrich (Boulevard Filmes), Marcello
Ludwij Maia e Felipe Lopes (ArtHouse), Mariza Amaro Rodrigues e Elias Oliveira (Imovision).
Das Empresas Produtoras: Pedro Loureiro Severien (Orquestra Cinema Estúdios Ltda.), Antonio
Marcos Gomes de Carvalho (Mont Serrat Filmes), Livia de Melo Barros (Vilarejo Filmes e Símio
Filmes), Camilo Santos Cavalcante (Aurora Cinema), Mannuela Ramos da Costa (Plano 9), Camille
Beatriz dos Santos Reis e Rachel Daisy Ellis (Desvia), Renata Belo Pinheiro Pinto (Aroma Filmes
LTDA-ME).
7. DIFICULDADES ENCONTRADAS
Houve dificuldade em entrar em contato com as produtoras de Pernambuco, mesmo com um
prazo de 5 meses para resposta, muitas acusaram não ter tempo hábil para preencher o formulário.
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Além disso, percebeu-se a ausência de um portal unificado e coeso da Ancine referente à captação
pública dos filmes para suas realizações.

Assinatura do orientador

Assinatura do aluno
10 de setembro de 2019.
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ANEXO A
Filmes Pernambucanos de Ficção Lançados (2007 - 2016)
Ano

Qnt. de
Filmes

2016

4

Filmes

Distribuidora

Produtora

Boi Neon

Imovision

Desvia

Aquarius

Vitrine Filmes

Cinemascópio

Big Jato

ArtHouse

Perdidas Ilusões

Inquieta Cultura e
Comunicação

Símio Filmes

A História Da Eternidade

Arthouse

Ac Cavalcante Serviços Ltda.

Amor, Plástico e Barulho

Boulevard Filmes

Aroma Filmes

Lume

Taciano Valério Alves Da Silva

Sangue Azul

Imovision

Lírio Da Silva Ferreira / Drama
Filmes

Permanência

Vitrine Filmes

Cinemascópio Produções
Cinematográficas E Artísticas

Eles Voltam

Vitrine Filmes

Marcelo Costa Lordêllo / Plano
9 Produções Audiovisuais Ltda

Ventos De Agosto

Vitrine Filmes

Desvia Produções Artisticas E
Audiovisuais Ltda

Boa Sorte, Meu Amor

Cicatrix Filmes

Orquestra Cinema Estúdios
Ltda

Filme Jardim Atlântico

William Cubits
Capela

William Cubits Capela

Polifilmes

Antonio M. G. De Carvalho
Produções Artísticas E
Cinematográficas

Vitrine Filmes

Cinemascópio Produções
Cinematográficas E Artísticas

Tatuagem

Imovision

Rec Produtores Associados
Ltda

Era uma vez eu, Verônica

Imovision

Rec Produtores Associados
Ltda

Viajo porque preciso, volto
porque te amo

Espaço Filmes

Rec Produtores Associados
Ltda

Deserto Feliz

Filmes Do Estação

Camará Filmes

Brasil S/A
2015

5

Onde Borges Tudo Vê

2014

2013

2

5

Na Quadrada Das Águas
Perdidas
O Som ao Redor

2012

1

2011

0

2010

1

2009

0

2008

1

2007

0

ANEXO B
Lista de distribuidoras dos filmes pernambucanos lançados (2007 - 2016)
Filme (s)

Nome

Resposta

Boi Neon; Sangue Azul; Tatuagem; Era
uma vez eu, Verônica

Imovision

Sim

Aquarius, Permanência, Eles Voltam,
Ventos de Agosto, O Som ao Redor

Vitrine Filmes

Sim

Big Jato, A História da Eternidade

ArtHouse

Sim

Brasil S/A

Inquieta Cultura e
Comunicação

Sim

Amor, Plástico e Barulho

Boulevard Filmes

Sim

Onde Borges Tudo Vê

Lume

Não

Boa sorte, meu amor

Cicatrix Filmes

Não

Filme Jardim Atlântico

William Cubits Capela

Não

Na quadrada das águas perdidas

Polifilmes

Não

Viajo porque preciso, volto porque te amo

Espaço Filmes

Não

Deserto Feliz

Filmes do Estação

Não

Lista de produtoras dos filmes pernambucanos lançados (2007 - 2016)

1

Filme (s)

Nome

Resposta

Brasil S/A

Símio Filmes

Sim

A História da Eternidade

Ac Cavalcante Serviços Ltda.

Sim

Amor, Plástico e Barulho

Aroma Filmes

Sim

Eles Voltam

Marcelo Costa Lordêllo / Plano
9 Produções Audiovisuais Ltda

Sim

Amor, Plástico e Barulho

Aroma Filmes

Sim

Boa sorte, meu amor

Orquestra Cinema Estúdios
Ltda

Sim

Na quadrada das águas perdidas

Antonio M. G. De Carvalho
Produções Artísticas E
Cinematográficas

Sim

Tatuagem; Era uma vez eu, Verônica;
Viajo porque preciso, volto porque te
amo

Rec Produtores Associados
Ltda

Não

Boi Neon, Ventos de Agosto

Desvia Produções Artisticas E
Audiovisuais Ltda

Respondido
Parcialmente1

Aquarius, Permanência, O Som ao
Redor

Cinemascópio Produções
Cinematográficas E Artísticas

Não

Big Jato

Perdidas Ilusões

Não

Sangue Azul

Lírio Da Silva Ferreira / Drama
Filmes

Não

Filme Jardim Atlântico

William Cubits Capela

Não

Deserto Feliz

Camará Filmes

Não

A Desvia Produções Artísticas e Audiovisuais, até a publicação deste artigo, enviou parcialmente informações
referentes ao filme Boi Neon.
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https://docs.google.com/forms/d/1g-AQMaJETy0GyWsYmJy8ucDp

ANEXO C

Entre Telas - a performance de filmes pernambucanos
no mercado audiovisual | Distribuidoras
"Entre Telas" é um Projeto de Iniciação Científica (PIBIC), orientado pela professora e produtora Mannuela
Costa e pelo aluno do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPE, Bernardo Lessa, aprovado pela
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPQ). O objetivo central da pesquisa é fazer uma análise da distribuição, entre
os anos de 2007 - 2016, dos filmes Pernambucanos, em termos quantitativos e qualitativos, investigando
a trajetória do filme, da produção ao consumo, reforçando a participação do audiovisual pernambucano
em nível nacional.
*Obrigatório

Atenção: para cada filme, responda a um questionário
Caso já tenha preenchido as informações sobre a empresa produtora em uma ficha anterior, deixe em
branco as lacunas que correspondem a essas informações.
1. Nome completo

2. Nome artístico

*

*

3. Empresa distribuidora

*

4. Título do filme

5. Orçamento destinado à distribuição: R$ total

*

6. Orçamento destinado a P&A (propaganda,
promoção, etc.): R$ total
*

7. Quantidade de pessoas envolvidas na
distribuição

8. Volume total (R$) de comercialização em todas
as janelas (exceto cinema)
*

9. Volume total (R$) de retorno com mídia
espontânea

10. Tempo de Campanha Promocional
Marcar apenas uma oval.

*

1 a 2 semanas
3 a 4 semanas
5 a 6 semanas
7 a 8 semanas
Mais de 9 semanas
Outro:
11. Cronograma da Campanha Promocional
Arquivos enviados:

Em relação à exibição nas salas de cinema:

04/09/2019 14:32

Entre Telas - a performance de filmes pernambucanos no mercado audi...

2 of 2

12. Participou de algum programa de exibição de filmes nacionais? (Se sim, qual?)

13. Quantidade de semanas em cartaz
Marcar apenas uma oval.

https://docs.google.com/forms/d/1g-AQMaJETy0GyWsYmJy8ucDp
*

*

1a2
3a4
Mais de 5
14. Horários disponibilizados pelo cinema
Marque todas que se aplicam.

*

Manhã (8h às 11h59)
Tarde (12h às 17h59)
Noite (18h às 23h)

Em relação ao público:
15. Descreva, brevemente, o público alvo do filme

16. Quantidade de total de público

*

*

17. Quantidade de público por estado

18. Envie o currículo da empresa distribuidora
Arquivos enviados:

Powered by

04/09/2019 14:32
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https://docs.google.com/forms/d/1nMSpdfY6yE-Q0xUp1Aslaw8D

ANEXO D

Entre Telas - a performance de filmes pernambucanos
no mercado audiovisual | Produtoras
"Entre Telas" é um Projeto de Iniciação Científica (PIBIC), orientado pela professora e produtora Mannuela
Costa e pelo aluno do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPE, Bernardo Lessa, aprovado pela
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPQ). O objetivo central da pesquisa é fazer uma análise da distribuição dos
filmes Pernambucanos, em termos quantitativos e qualitativos, investigando a trajetória do filme, da
produção ao consumo, reforçando a participação do audiovisual pernambucano em nível nacional.
*Obrigatório

Atenção: para cada filme, responda a um questionário
Caso já tenha preenchido as informações sobre a empresa produtora em uma ficha anterior, deixe em
branco as lacunas que correspondem a essas informações.
1. Nome Completo

2. Nome Artístico

*

*

3. Faixa Etária *
Marcar apenas uma oval.
20 a 24 anos
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
Acima de 50
4. Empresa produtora

5. Título do Filme

*

*

6. Breve currículo de festivais, mostras e prêmios recebidos

*

7. Financiamento público nacional: R$ total (cite
fontes) *

8. Financiamento internacional: U$ total (se sim, cite fontes)

9. Orçamento destinado à distribuição: R$ total

*

04/09/2019 14:32
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10. Orçamento destinado a P&A (propaganda,
promoção, etc.): R$ total
*

11. Retorno financeiro do filme à produtora:
nacional (R$) e internacional (U$)
*

12. Tempo de Campanha Promocional
Marcar apenas uma oval.

*

1 a 2 semanas
3 a 4 semanas
5 a 6 semanas
7 a 8 semanas
Mais de 9 semanas
Outro:

Em relação à exibição nas salas de cinema:
13. Quantidade de semanas em cartaz
Marcar apenas uma oval.

*

1a2
3a4
5 ou mais
14. O filme foi lançado comercialmente em outros países? (Se sim, onde?)

*

Em relação ao público
15. Descreva, brevemente, o público alvo do filme

*

16. O filme teve outras janelas de exibição, além da sala de cinema? Se sim, quais?

*

17. Se sim à pergunta anterior, qual o número de
público NÃO contabilizado pela ANCINE?
(Cineclubes, exibições em escolas, outras
formas de distribuição alternativa)
*

18. Envie o currículo da empresa produtora
Arquivos enviados:

Powered by

04/09/2019 14:32

ANEXO E

1

1

Esta é a representação reduzida do gráfico, já que sua representação completa dificultaria a visualização e
estabelecimento da função de Máximo de Salas x Público.

ANEXO III - As Três Esferas de Poder: a desarmonia nos dados do setor audiovisual
Tabela 21 - As Três Esferas de Poder: a desarmonia nos dados do setor audiovisual
OCA - Ancine

2016

2015

2013

Financiamento Público
Nacional - Empresas
Produtoras

TOTAL APROVADO

TOTAL CAPTADO

TOTAL APROVADO

TOTAL CAPTADO

Boi Neon

Sem projeto aprovado

R$0,00

R$ 87.510,00

R$ 87.510,00

R$740.908,04

R$ 1.538.055,29

Aquarius

R$1.950.000,00

R$1.950.000,00

R$2.904.380,00

R$1.950.000,001

R$200.000,00

N/D

Big Jato

Sem projeto aprovado

R$0,00

Nenhum registro
encontrado

Nenhum registro
encontrado

R$816.495,38

N/D

Brasil S/A

Sem projeto aprovado

R$0,00

Nenhum registro
encontrado

Nenhum registro
encontrado

R$519.338,10

R$934.338,10

A História da Eternidade

R$200.000,00

R$200.000,00

R$ 1.991.991,43

R$0,00

R$715.019,78

R$1.700.000,00

Amor, Plástico e Barulho

R$687.423,82

R$400.000,00

R$ 1.425.856,07

R$ 0,00

R$839.997,66

R$ 2.347.902,89

Sem projeto aprovado

R$0,00

Nenhum registro
encontrado

Nenhum registro
encontrado

N/D

N/D

Sangue Azul

R$2.500.000,00

R$2.200.000,00

R$ 4.823.180,39

R$ 1.450.000,002

R$878.889,25

N/D

Permanência

R$699.580,00

R$0,00

R$ 1.157.480,00

R$ 0,00

R$834.909,89

N/D

Eles Voltam

Sem projeto aprovado

R$0,00

Nenhum registro
encontrado

Nenhum registro
encontrado

R$410.335,54

R$ 450.000,00

Ventos de Agosto

Sem projeto aprovado

R$0,00

Nenhum registro
encontrado

Nenhum registro
encontrado

R$313.987,33

N/D

Na quadrada das águas
perdidas

Sem projeto aprovado

R$0,00

R$ 530.871,00

R$ 0,00

R$389.987,18

R$ 380.000,00

Filmes

Onde Borges Tudo Vê

2014

SALIC - Ancine

Resultados das Chamadas
Públicas do Funcultura

Ano

No caso de Aquarius, há discriminação de R$200.000,00 advindos de “Leis Estaduais” no SALIC, este dinheiro pode-se pressupor que provém do Funcultura, já que ambos
são idênticos.
2
No projeto de Sangue Azul, a captação por “Leis Estaduais” foi registrada no SALIC no valor de R$600.000,00; apesar disso, nos resultados das chamadas públicas do
Funcultura, o valor total de captação (2008, 2009, 2012 e 2013) é de R$878.889,25.
1

O Som ao Redor
Tatuagem
Boa sorte, meu amor
Filme Jardim Atlântico

R$1.949.690,00

R$1.709.978,00

R$ 1.949.690,00

R$ 1.709.978,003

R$774.123,83

N/D

4

R$3.103.628,07

R$1.873.200,00

R$ 3.103.628,07

R$ 1.200.000,00

R$909.837,60

N/D

Sem projeto aprovado

R$0,00

R$ 1.314.823,90

R$ 0,00

R$869.169,28

R$ 991.751,24

R$417.752,32

R$300.000,00

R$ 417.752,32

R$ 300.000,00

R$400.934,02

N/D

5

2012

Era uma vez eu, Verônica

R$4.253.509,90

R$1.841.100,00

R$ 4.253.509,90

R$ 1.901.100,00

R$898.962,00

N/D

2010

Viajo porque preciso, volto
porque te amo

R$428.950,00

R$210.590,00

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00

R$110.205,06

N/D

2008

Deserto Feliz

R$2.181.394,11

R$1.418.000,00

R$ 2.655.456,46

R$ 1.418.000,00

R$180.000,00

N/D

No caso de O Som ao Redor, a captação por “Leis Estaduais” está registrada no SALIC valor de R$410.000,00; apesar disso, se contabilizados todos os editais do Funcultura
aprovados pelo projeto (2008, 2010 e 2011) o valor total é de R$774.123,83.
4
No projeto de Tatuagem, o valor captado por “Leis Estaduais”, no SALIC, está R$555.243,87; porém, ao contabilizar todos os resultados das chamadas públicas do
Funcultura em que o filme foi aprovado (2007, 2009, 2011 e 2012) o valor total é de R$909.837,60.
5
No caso de Era uma vez eu, Verônica, o valor registrado através de captação por “Leis Estaduais”, no SALIC, é de R$830.000,00; mas, quando contabilizados todos os
editais do Funcultura aprovados pelo projeto (2007, 2008, 2010 e 2011) o valor final é de R$898.962,00.
3

